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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes Kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
attiecībā uz uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (7524/2006 – C6-0000/2006),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (KOM(2003)0644)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
14. APSVĒRUMS

(14) Atbildība par to risku pārvaldību, kas 
saistīti ar vielām, būtu jāuzņemas fiziskām 
vai juridiskām personām, kas šīs vielas 
ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. 
Informācijai par šīs regulas īstenošanu 
vajadzētu būt viegli pieejamai, jo īpaši 
MVU.

(14) Atbildība par to risku pārvaldību, kas 
saistīti ar vielām, kā arī informēšana par 
tiem, ir jāuzņemas uzņēmumiem, kas šīs 
vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. 
Informācijai par šīs regulas īstenošanu 
jābūt viegli pieejamai, jo īpaši
sīkuzņēmumiem, kuriem nedrīkst noteikt 
neproporcionāli lielus sodus, piemērojot 
īstenošanas procedūras.

  
1 17.11.2005. pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0434.
2 OV C.. /OV vēl nav publicēts.
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(Grozījums Nr.10 (grozīts) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Pirms jēdziena „atbildības pienākums” ieviešanas turpmākajos grozījumos.

Ar REACH jāparedz iespēja iesaistīt uzņēmumus, tostarp sīkuzņēmumus, un šai regulai nav 
jābūt šo uzņēmumu izslēgšanas faktoram.

Grozījums Nr. 2
43.A APSVĒRUMS (jauns)

(43a) Labāka resursu koordinēšana 
Kopienas līmenī veicinās nepieciešamo 
zinātnes atziņu attīstību, lai izstrādātu 
alternatīvas metodes, kas aizstātu 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem. Lai 
sasniegtu šo mērķi, Kopienai ir svarīgi 
turpināt un pastiprināt centienus, kā arī 
veikt vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu 
pētniecību un tādu alternatīvu metožu 
attīstību, kurās neizmantotu dzīvniekus, jo 
īpaši saskaņā ar Kopienas Septīto 
pamatprogrammu pētniecības un 
tehnoloģijas attīstības jomā.

(Grozījums Nr. 24 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu atgādina par Komisijas pienākumu veicināt alternatīvu metožu izmantošanu 
eksperimentos ar dzīvniekiem, kas jau ir paredzēts Direktīvā 2003/15/EK par kosmētikas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 3
58.A APSVĒRUMS (jauns)

(58a) Lai novērstu izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem dublēšanos, ieinteresētajām 
pusēm jādod 90 dienas, kuru laikā tās var 
izteikt piezīmes par izmēģinājumu 
priekšlikumiem, kas ietver izmēģinājumus 
ar mugurkaulniekiem. Šajā periodā 
saņemtās piezīmes jāņem vērā 
registrētājam vai pakārtotajam lietotājam.
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(Grozījums Nr. 36 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Liela ražošanas apjoma (HPV) ķimikāliju programma Amerikas Svienotajās Valstīs ir 
pierādījusi, ka periodam, kurā ieinteresētās personas var izteikt piezīmes, var būt pozitīva 
ietekme, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas.

Grozījums Nr. 4
92.A APSVĒRUMS (jauns)

 (92a) Lai veicinātu izmēģinājumus, kuros 
neizmanto dzīvniekus, Aģentūrai ir 
jāizvirza uzdevums izstrādāt un īstenot 
politiku, kuras mērķis ir tādu 
izmēģinājuma metožu izstrādāšana, 
novērtēšana un juridiska atzīšana, kurās 
neizmanto dzīvniekus, kā arī nodrošināt 
šo metožu izmantošanu saprātīgā un 
pakāpeniskā riska novērtēšanā, lai 
ievērotu šīs regulas prasības. Šajā ziņā 
Aģentūrai ir jāizveido Alternatīvo 
izmēģinājuma metožu komiteja, kurā 
ietilpst speciālisti no Eiropas Alternatīvo 
metožu validēšanas centra (ECVAM), 
dzīvnieku labturības organizācijām un 
citas ieinteresētās personas, lai 
nodrošinātu pēc iespējas plašāku Kopienā 
pieejamo attiecīgo zinātnisko un tehnisko 
speciālo zināšanu izmantošanu.

(Grozījums Nr. 361 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Šīs regulas mērķis veicināt tādu izmēģinājumu attīstību, kuros neizmanto dzīvniekus, ir 
jāiekļauj Aģentūras pilnvarās un darba programmā, lai nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu. 
Tādēļ Aģentūrā ir jāizveido komiteja, kuras sastāvā būtu attiecīgo jomu eksperti, lai veiktu 
uzdevumus saistībā ar alternatīvu izmēģinājuma metožu izstrādi un piemērošanu.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un 

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, vienlaikus veicinot 
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novatorismu. konkurenci un novatorismu, saskaņā ar 
atbildības pienākumu un pienācīgi 
ievērojot saistības, kuras ES un 
dalībvalstis ir uzņēmušās starptautisko 
tirdzniecības līgumu jomā, jo īpaši 
saistībā ar PTO.

(Grozījums Nr. 59 un 419 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā ķimikāliju un lietošanas veidu lielo skaitu, uz ko neattieksies REACH noteikumi 
— tostarp apmēram uz 70 000 vielām, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par 1 tonnu gadā —, 
ir jāievieš atbildības pienākuma vispārējais princips, lai noteiktu nozares atbildību par drošu 
apiešanos ar VISĀM ķimikālijām un drošu to lietošanu. Šo principu ir paredzēts piemērot 
visām vielām (neatkarīgi no ražošanas apjoma), sagaidot, ka nozares dalībnieki ne tikai 
izpildīs REACH īpašās prasības, bet arī uzņemsies uzņēmējdarbības pamatatbildību attiecībā 
uz sociālajām, ekonomiskajām un vides saistībām.  Šie īpašie noteikumi arī nodrošinās 
juridisko noteiktību attiecībā uz uzņēmumu atbildības pienākuma izpildi.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 3.A, 3.B un 3.C PUNKTS (jauns)

 3.a Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kurš veic vai plāno 
veikt darbības ar vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kura sastāvā ir šāda viela 
vai preparāts, ieskaitot to ražošanu, 
importēšanu un lietošanu, un kurš zina 
vai pamatoti var paredzēt, ka šīs darbības 
varētu atstāt kaitīgu ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi, veic visus pasākumus, 
kuru veikšanu no viņa varētu pamatoti 
prasīt, lai novērstu, ierobežotu vai 
kompensētu šādas sekas.
3b. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kurš saistībā ar savu 
profesiju vai uzņēmējdarbību piegādā 
ražotājam, importētājam vai pakārtotajam 
lietotājam vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kas satur minēto vielu vai 
preparātu, saprātīgu prasību robežās 
nodrošina atbilstīgu komunikāciju un 
informācijas apmaiņu, tostarp attiecīgos 
gadījumos tehnisko palīdzību, kas 
nepieciešama, lai novērstu, ierobežotu vai 
kompensētu kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
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veselību vai vidi. 
3c. Tas paredz pienākumu pienācīgā un 
pārredzamā veidā aprakstīt, dokumentēt 
un darīt zināmus riskus, ko izraisa katras 
vielas ražošana, izmantošana un 
pārdošana. Ražotāji un pakārtotie lietotāji 
vielu ražošanas un izmantošanas izvēli 
izdara, pamatojoties uz drošākajām 
pieejamajām vielām.

(Grozījums Nr. 364 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Paredz atbildības pienākuma principu.

Grozījums Nr. 7
7. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

7.a Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, 
kas palīdzētu izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem, kā arī kompetentajām 
iestādēm.

(Grozījums Nr. 88 (daļējs) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Izstrādājumos iekļauto vielu reģistrācijas un izziņošanas noteikumu īstenošana būtu vieglāka, 
ja tiktu noteiktas attiecīgas pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 8
8.A PANTS (jauns)

8.a pants
Eiropas kvalitātes zīme

Līdz [..] * Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un, 
vajadzības gadījumā, likumdošanas 
priekšlikumu par Eiropas kvalitātes zīmes 
izveidošanu, lai apzīmētu un popularizētu 
izstrādājumus, kuru ražošanas procesa 
ikvienā posmā ir ievērotas šīs regulas 
prasības.
_____
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* Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(Grozījums Nr. 90 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ja uz izstrādājumiem būtu attiecīgs marķējums, varētu noteikt un stimulēt tos ražošanas 
procesā iesaistītos, kuri ir ievērojuši šīs regulas prasības.

Grozījums Nr. 9
13. PANTA 2. PUNKTA 1.A APAKŠPUNKTS (jauns)

 Šīs metodes regulāri ir jāpārskata un 
jāuzlabo, lai samazinātu eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem un eksperimentos 
izmantoto dzīvnieku skaitu. Jo īpaši 
gadījumos, kad Eiropas Centrs 
Alternatīvo metožu apstiprināšanai 
(ECVAM) alternatīvo izmēģinājuma 
metodi ir apstiprinājis kā derīgu un 
gatavu normatīvam apstiprinājumam, 
Aģentūra saskaņā ar 130. pantā paredzēto 
procedūru 14 dienu laikā iesniedz 
lēmumprojektu, ar ko groza šīs regulas 
attiecīgo(-s) pielikumu(-us), lai 
izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstātu ar 
alternatīvu metodi. 

(Grozījums Nr. 108 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Pārbaudes metodes ir automātiski jāatjaunina, ja kādu pārbaudes metodi ir apstiprinājis 
ECVAM.

Grozījums Nr. 10
14. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu, ja 
reģistrētājs gadā veic vielas izgatavošanu 
vai importēšanu 10 tonnu vai lielākā 
apjomā.

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu. 

Vielām, kuras ražo vai importē apjomā, 
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kas nepārsniedz 10 tonnas gadā, ķīmiskās 
drošības novērtējumu veic tad, ja viela 
atbilst III pielikuma kritērijam(-iem).

(Grozījums Nr. 110 + 387 (grozīts) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Nav pieņemami, ka drošības novērtējumus attiecina tikai uz vielām, kuru apjoms pārsniedz 
10 tonnas. Pirmkārt, tas nozīmētu, ka attiecībā uz divām trešdaļām vielu, kuras ietilpst 
REACH darbības jomā, netiktu novērtēti reģistrācijā iesniegtie dati, ņemot vērā vielu ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi. Turklāt pat izlases pārbaužu gadījumos netiktu izvirzīta prasība 
iesniegt datus par iedarbību. Trūkstot informācijai par iedarbību, būtu gandrīz neiespējami 
noteikt atbilstīgus riska pārvaldības pasākumus, lai aizsargātu darbiniekus vai patērētājus no 
bīstamo vielu ietekmes. Tomēr, ņemot vērā īpašos kritērijus, kas noteikti vielām, kuru apjoms 
ir no 1 līdz 10 tonnām, ķīmiskās drošības novērtējums būs nepieciešams tikai tad, ja šīs vielas 
ir klasificētas kā kancirogēnas, mutagēnas vai teratogēnas.

Grozījums Nr. 11
14. PANTA 7.A un 7.B PUNKTS (jauns)

7a. Vielas vai preparāta ražotājs vai 
importētājs, kurš šādu vielu vai preparātu 
piegādā pakārtotam lietotājam, pēc 
pakārtotā lietotāja pieprasījuma, ja šāda 
prasība ir saprātīgi pamatota, sniedz 
informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu 
vielas vai preparāta ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi saistībā ar tām darbībām 
vai lietojumiem, kas norādīti pakārtotā 
lietotāja pieprasījumā.
7b. Pakārtotais lietotājs pēc piegādātāja 
pieprasījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi 
pamatota, sniedz informāciju, kas 
vajadzīga piegādātājam, lai novērtētu 
vielas vai preparāta ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi saistībā ar vielas vai 
preparāta lietojumiem vai darbībām, ko ar 
šīm vielām vai preparātiem veic 
pakārtotais lietotājs.

(Grozījums Nr. 112 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Komunikāciju starp ražošanas ķēdes dalībniekiem nedrīkst ierobežot, paredzot tikai 
informācijas apmaiņu, kuras mērķis ir vienīgi ievērot direktīvu. Visā piegādes ķēdē 
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jānodrošina atbildība, veicinot mijiedarbību un komunikāciju starp piegādātājiem un 
iepriekšējā un nākamā posma lietotājiem.

Grozījums Nr. 12
23.A PANTS (jauns)

23. pants
Paziņojums par nodomu vielu nereģistrēt
1. Tīras vai preparātā iekļautas vielas 
ražotāji vai importētāji, kuri neplāno 
iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu, 
savu nodomu paziņo Aģentūrai un 
pakārtotajiem lietotājiem.
2. Šā panta 1. punktā minēto paziņojumu 
iesniedz:
a) 12 mēnešus pirms 23. panta 1. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, ko gadā 
ražo vai importē 1000 tonnu vai lielākā 
apjomā;
b) 24 mēnešus pirms 23. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, ko gadā 
ražo vai importē 100 tonnu vai lielākā 
apjomā;
c) 36 mēnešus pirms 23. panta 3. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, ko gadā 
ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā 
apjomā.
3. Ja ražotājs vai importētājs Aģentūrai 
vai pakārtotajiem lietotājiem nepaziņo par 
savu nodomu vielu nereģistrēt, viņam 
pieprasa iesniegt vielas reģistrācijas 
pieteikumu.

(Grozījums Nr. 121 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Nākamā posma lietotāji pauž bažas, ka atsevišķas — un, iespējams, daudzas — vielas 
nereģistrēs ekonomisku apsvērumu dēļ, kas nelabvēlīgi ietekmēs viņu uzņēmējdarbību. Viņi 
nevar pienācīgi sagatavoties šādai iespējamībai, jo viņi to uzzinās tikai tad, kad būs beidzies 
reģistrācijas termiņš. Noteikums, ar ko paredz prasību ražotājiem vai importētājiem sniegt 
iepriekšēju paziņojumu, nākamā posma lietotājiem ļautu vest sarunas ar attiecīgo ražotāju 
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vai importētāju. Nākamā posma lietotāji labprātāk maksātu augstāku cenu, lai izvairītos no 
vēl augstākām atkārtotas formulēšanas izmaksām, tādējādi novēršot vielas izņemšanu no 
tirgus.

Grozījums Nr. 13
27. PANTA 6. PUNKTS

6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās 
informācijas saņemšanas Aģentūra 
potenciālajam reģistrētājam dod atļauju 
atsaukties uz informāciju, ko viņš lūdzis 
reģistrācijas dokumentācijā. Ja 
iepriekšējais(ie) reģistrētājs(i) 
potenciālajam reģistrētājam dara pieejamu 
izpētes pārskatu, viņš(viņi) var celt 
attiecīgas valsts tiesās piespiedu kārtā 
īstenojamu prasību pret potenciālo 
reģistrētāju, lai gūtu vienlīdzīgu izmaksu 
atlīdzību.

6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās 
informācijas saņemšanas Aģentūra 
potenciālajam reģistrētājam dod atļauju 
atsaukties uz informāciju, ko viņš lūdzis 
reģistrācijas dokumentācijā. Ja 
iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i) 
potenciālajam reģistrētājam dara pieejamu 
izpētes pārskatu, viņš(-i) var celt attiecīgas 
valsts tiesās piespiedu kārtā īstenojamu 
prasību pret potenciālo reģistrētāju, lai gūtu 
pienācīgu izmaksu atlīdzību.

Faktisko izmaksu sadalījumu, ko 
sākotnējam(-iem) reģistrantam(-iem) rada 
attiecīgais pētījums, aprēķina 
proporcionāli katras puses 
ražošanas/importa apjomam.
Ja sākotnējās kopējās izmaksas jau ir 
sadalītas starp diviem vai vairākiem 
reģistrētājiem, turpmākais(-ie) 
potenciālais(-ie) reģistrētājs(-i) katram 
reģistrētājam maksā pienācīgu daļu no 
attiecīgā reģistrētāja finansiālā 
ieguldījuma.

(Grozījums Nr. 134 (daļēji) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Izveido mehānismu, lai godīgi sadalītu pārbaužu izmaksas, neatkarīgi no reģistrētāju skaita 
un turpmāko reģistrāciju grafika.

Grozījums Nr. 14
28. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Ikvienam, kura īpašumā ir tādi 
pētījumi vai informācija par vielu, kas 
iegūti, eksperimentējot ar dzīvniekiem, 
pieprasa šo informāciju nosūtīt Aģentūrai 
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vēlākais 18 mēnešus pirms 23. panta 
1. punktā noteiktā galīgā termiņa.

(Grozījums Nr. 140 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Nosakot galīgo termiņu tādas informācijas iesniegšanai, kas izriet no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, tiek novērsta šādu izmēģinājumu dublēšana, vienlaikus samazinot uzņēmumiem 
radīto slogu, jo īpaši attiecībā uz MVU.

Grozījums Nr. 15
28. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ja 2. punktā minētais termiņš ir 
pagājis, pēc iepriekš nereģistrētas vielas 
pakārtotā lietotāja pieprasījuma Aģentūra 
jebkurai personai, kas nav šīs vielas 
sākotnējais piegādātājs pakārtotajam 
lietotājam, atļauj novēloti pieteikt vielu 
reģistrā turpmāko sešu mēnešu laikā pēc 
reģistra publicēšanas. Šāda pieteikšanas 
kārtība potenciālajam reģistrētājam ļauj 
izmantot II sadaļas 5. nodaļā paredzētā 
pārejas režīma priekšrocības.

(Pārskatītais (daļēji) grozījums Nr. 369 - pirmais lasījums))

Pamatojums

Papildus paredz sešus mēnešus vielu iepriekšējai reģistrācijai, ja to pieprasa nākamā posma 
lietotāji.

Grozījums Nr. 16
28. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

 4.a Ražotāji un importētāji nosūta 
Aģentūrai visu viņu īpašumā esošo 
informāciju, kas ir iegūta, 
eksperimentējot ar mugurkaulniekiem, kā 
arī citu informāciju, kas var novērst 
eksperimentus ar dzīvniekiem, arī 
attiecībā uz vielām, kuras viņi ir 
pārtraukuši ražot vai eksportēt. 
Reģistrētāji, kuri vēlāk izmanto šo 
informāciju, šādas informācijas 
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iegūšanas izmaksas sadala proporcionāli 
katras puses ražošanas apjomam. Ikviens, 
kurš iegūst tādus pētījumu rezultātus vai 
citu informāciju par vielu, kas iegūti, 
eksperimentējot ar mugurkaulniekiem, 
pēc 1.a punktā minētā galīgā termiņa 
beigām šo informāciju nosūta Aģentūrai.

(Grozījums Nr. 143 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu nepārprotami paredz, ka visai informācijai, kas var būt noderīga, lai 
novērstu izmēginājumus ar dzīvniekiem, ir jābūt brīvi pieejamai, novēršot šādu izmēģinājumu 
dublēšanu un vienlaikus samazinot uzņēmumiem radīto slogu, jo īpaši attiecībā uz MVU.

Grozījums Nr. 17
30. PANTA 1. PUNKTA 2. DAĻA

Izpētes īpašnieks divās nedēļās pēc izpētes 
lūguma saņemšanas izsniedz izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam(iem), kas lūdz 
izpēti. Dalībnieks(i) un izpētes īpašnieks 
dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
informācijas kopīgas lietošanas izmaksas 
nosaka taisnīgi, pārskatāmi un bez 
diskriminācijas. To var atvieglināt ar še 
izklāstītām izmaksu sadales norādēm, kas 
balstās uz attiecīgiem principiem un ko 
Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 76. panta 
2. punkta f) apakšpunktu. Ja vienoties 
neizdodas, izmaksas dala vienādās daļās.
Izpētes īpašnieks divu nedēļu laikā pēc 
samaksas saņemšanas dod atļauju 
atsaukties uz izpētes pārskatu reģistrācijas 
vajadzībām. Reģistrētājiem ir jāpiedalās 
izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to 
informāciju, kas viņiem jāiesniedz, lai 
ievērotu reģistrācijas prasības.

Izpētes īpašnieks divās nedēļās pēc izpētes 
lūguma saņemšanas izsniedz izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam(-iem), kas lūdz 
izpēti. Dalībnieks(-i) un izpētes īpašnieks 
dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
informācijas kopīgas lietošanas izmaksas 
nosaka taisnīgi, pārskatāmi, bez 
diskriminācijas un proporcionāli katras 
puses ražošanas apjomam. To var 
atvieglināt ar še izklāstītām izmaksu 
sadales norādēm, kas balstās uz attiecīgiem 
principiem un ko Aģentūra pieņēmusi 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu. Ja vienoties neizdodas, 
izmaksas dala, ievērojot taisnīgas sadales 
principu. Izpētes īpašnieks divu nedēļu 
laikā pēc samaksas saņemšanas dod atļauju 
atsaukties uz izpētes pārskatu reģistrācijas 
vajadzībām. Reģistrētājiem ir jāpiedalās 
izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to 
informāciju, kas viņiem jāiesniedz, lai 
ievērotu reģistrācijas prasības.

(Grozījums Nr. 150 (daļējs) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Izveido mehānismu, lai godīgi sadalītu pārbaužu sākotnējās izmaksas, pēc analoģijas ar 
attiecīgajiem 27. panta grozījumiem.
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Grozījums Nr. 18
31. PANTA 1. PUNKTS

1. Piegādātājs nodrošina saņēmēju ar 
drošības datu lapu, kas sastādīta saskaņā ar 
II pielikumu, ja:

1. Piegādātājs nodrošina saņēmēju ar 
drošības datu lapu, kas sastādīta saskaņā ar 
II pielikumu, ja:

a) viela vai preparāts atbilst kritērijiem, lai 
to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, vai

a) viela vai preparāts atbilst kritērijiem, lai 
to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, vai

b) viela ir noturīga, bioakumulatīva un 
toksiska vai ļoti noturīga un ļoti 
bioakumulatīva saskaņā ar XIII pielikumā 
konkretizētajiem kritērijiem. 

b) viela ir noturīga, bioakumulatīva un 
toksiska vai ļoti noturīga un ļoti 
bioakumulatīva saskaņā ar XIII pielikumā 
konkretizētajiem kritērijiem, vai
c) viela ir klasificēta saskaņā ar 56. panta 
f) apakšpunktu.

(Pārskatītais grozījums Nr. 157 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar drošības datu lapu starpniecību informācija par vielu jāizplata piegādes ķēdē saskaņā ar 
REACH prasībām. Tā darbības joma, kurā ietilpst vielas, kam nepieciešama drošības datu 
lapa, jāpaplašina, iekļaujot visas augsta riska vielas, kas ir minētas 56. pantā par 
licencēšanu.

Grozījums Nr. 19
31. PANTA 9.A PUNKTS (jauns)

9.a Komisija organizē tehnisko 
pamatnostādņu izstrādi, ar ko nosaka 
prasību minimumu drošības datu lapām, 
lai nodrošinātu skaidras, atbilstīgas un 
optimāli izmantojamas informācijas 
sniegšanu viesiem piegādes ķēdes 
iepriekšējo un nākamo posmu 
dalībniekiem.

(Grozījums Nr. 162 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Drošības datu lapas (DDL) var būt labs veids, kā nodot informāciju gan par vielām, gan par 
preparātiem iepriekšējo un nākamo posmu piegādes ķēdē. Tomēr DDL izmantošana 
attaisnosies tikai tad, ja tās būs pienācīgi aizpildītas. Līdz ar to Komisijai ir jāizstrādā 
tehniskās pamatnostādnes, kurās būtu norādīts prasību minimums attiecībā uz DDL 
aizpildīšanu.
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Grozījums Nr. 20
32. PANTA 4. PUNKTS

4. Tādu izstrādājumu ražotāji vai 
importētāji, kuros ir viela, kas atbilst 
56. panta kritērijiem un saskaņā ar 
58. panta 1. punktu ir apzināta lielāka 
koncentrācijā par 0,1% (w/w), 
izstrādājuma saņēmējam dara zināmu 
pietiekamu informāciju, lai izstrādājumu 
varētu droši lietot – vismaz vielas 
nosaukumu. Šis pienākums attiecas uz 
visiem izstrādājumu saņēmējiem piegādes 
ķēdē.

svītrots

Pamatojums

Visi pantos ietvertie noteikumi par pienākumu paziņot informāciju par vielām, ir jāapvieno 
vienā pantā (sk. 33.a pantu).

Grozījums Nr. 21
33.A PANTS (jauns)

 33.a pants
Pienākums paziņot informāciju par 

vielām izstrādājumos
1. Jebkurš XIV pielikumā uzskaitītas 
vielas vai arī preparāta vai izstrādājuma, 
kas satur šādu vielu, ražotājs vai 
importētājs pēc pakārtotā lietotāja 
pieprasījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi 
pamatota, iesniedz informāciju, kas 
vajadzīga, lai novērtētu vielas ietekmi uz 
cilvēka veselību vai vidi saistībā ar 
attiecīgajā pieprasījumā norādītajām 
darbībām vai lietojumiem.
2. Šā panta 1. punktā noteiktās prasības 
attiecībā uz informācijas sniegšanu 
piemēro mutatis mutandis augšup pa 
piegādes ķēdi.
3. Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājuma 
sastāvā iekļauj vielu vai preparātu, kuram 
izveidota drošības datu lapa, un kas pēc 
tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo 
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izstrādājumu, nodod drošības datu lapu 
jebkuram šā izstrādājuma vai tā 
atvasinājuma saņēmējam. Par 
saņēmējiem neuzskata patērētājus.
Patērētājiem ir tiesības pieprasīt no 
ražotāja vai importētāja informāciju par 
vielām, kas ir viņa ražotā vai importētā 
izstrādājuma sastāvā.
Ražotāji vai importētāji pēc pieprasījuma 
un 15 darba dienu laikā jebkuram 
individuālajam patērētājam nodrošina 
iespēju bez maksas saņemt detalizētu 
informāciju par drošību un lietošanu 
attiecībā uz vielām, kas ir jebkurā viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

(Grozījums Nr. 166 un 366 - pirmais lasījums)

Pamatojums
Ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem ir jābūt iespējai uzzināt, vai galaprodukts 
satur kādas īpašas vielas, lai vajadzības gadījumā varētu atrast un izvēlēties drošāku 
alternatīvu.

Informācija par bīstamām (atļautām) vielām un to klātbūtni preparātos un izstrādājumos 
jāizplata visā piegādes ķēdē (iepriekšējos un nākamos posmos), lai uzņēmumi varētu veikt 
attiecīgus pasākumus un pieņemt ar zināšanām pamatotus lēmumus attiecībā uz savu 
izstrādājumu saturu. Nākamā posma lietotāju tiesības iegūt informāciju par šādām vielām ir 
izšķiroša, lai atjaunotu patērētāju uzticību un atgūtu reputāciju.

Grozījums Nr. 22
39. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 1.a Lai novērstu izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem dublēšanos, ieinteresētās 
puses 90 dienu laikā var izteikt piezīmes 
par visiem priekšlikumiem attiecībā uz 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Visas saņemtās piezīmes ir jāņem vērā 
reģistrētājam vai pakārtotajam lietotājam, 
kurš, ievērojot saņemtās piezīmes, 
informē Aģentūru, ja viņš tomēr uzskata, 
ka plānotais izmēģinājums ir jāveic, kā arī 
sniedz šā lēmuma pamatojumu.
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(Grozījums Nr. 176 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāņem vērā visi attiecīgie komentāri un informācija, kas var samazināt izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 23
39. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Pirms tiek sagatavots 2. punktā 
minētais lēmums par izmēģinājumu 
priekšlikumu, kas ietver izmēģinājumus 
ar mugurkaulniekiem, ir jāapspriežas ar 
Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas 
centru (ECVAM).

(Grozījums Nr. 177 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā straujo attīstību alternatīvo izmēģinājumu jomā, novērtējot priekšlikumus 
izmēģinājumu metodēm, kompetentajām iestādēm jāizmanto speciālistu zināšanas un 
pieredze, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas.

Grozījums Nr. 24
59. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem 
saskaņā ar šo sadaļu.

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem 
saskaņā ar šo sadaļu. Šādus lēmumus 
pieņem saskaņā ar piesardzības principu. 

(Grozījums Nr. 231 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atgādinājums, ka šādi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz piesardzības principu. 

Grozījums Nr. 25
64. PANTS

Licenču īpašnieku pienākumi Pienākumi sniegt informāciju par 
licencētajām vielām

Licenču īpašnieki, kā arī pakārtoti Visas vielas, kas paredzētas lietošanai tīrā 
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lietotāji, kas minēti 55. panta 2. punktā un 
kas iekļauj vielas preparātā, norāda 
licences numuru uz marķējuma, pirms 
vielu vai vielas preparātu laiž tirgū 
licencētai lietošanai, neskarot Direktīvu 
67/548/EEK un Direktīvu 1999/45/EK. To 
dara uzreiz, līdzko licences numurs ir 
darīts publiski pieejams saskaņā ar 
63. panta 9. punktu.

veidā, preparātos vai izstrādājumos un 
kas atbilst 56. pantā paredzētajiem 
nosacījumiem, marķē un visos gadījumos 
tām pievieno drošības datu lapu. 
Marķējumā jānorāda:

a) vielas nosaukums,
b) apliecinājums, ka viela ir iekļauta 
XIV pielikumā, un
c) katrs īpašais vielas lietojuma veids, par 
kādu ir izsniegta licence.

(Grozījums Nr. 246 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Skaidrāks formulējums.

Grozījums Nr. 26
72. PANTS

1. Ja ir ievēroti 67. pantā izklāstītie 
nosacījumi, Komisija 3 mēnešos pēc 
Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komitejas atzinuma saņemšanas – vai arī, 
ja komiteja nav sagatavojusi atzinumu, pēc 
saskaņā ar 70. pantu noliktā galīgā termiņa 
beigām – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk 
– sagatavo projektu XVII pielikuma 
grozījumiem.

1. Ja XVII pielikumā jau ir noteikumi par 
vielu un ja ir ievēroti 67. pantā izklāstītie 
nosacījumi, Komisija 3 mēnešu laikā pēc 
Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komitejas atzinuma saņemšanas — vai arī, 
ja komiteja nav sagatavojusi atzinumu, pēc 
saskaņā ar 70. pantu noliktā galīgā termiņa 
beigām — atkarībā no tā, kas iestājas agrāk 
— sagatavo projektu XVII pielikuma 
grozījumiem.

Ja grozījuma projekts atšķiras no pirmā 
priekšlikuma vai, ja tajā nav ņemti vērā 
Aģentūras atzinumi, Komisija pievieno sīki 
izklāstītu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. 

Ja grozījuma projekts atšķiras no pirmā 
priekšlikuma vai, ja tajā nav ņemti vērā 
Aģentūras atzinumi, Komisija pievieno sīki 
izklāstītu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. 

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Komisija nosūta grozījuma projektu 
dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms 
balsošanas.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Komisija nosūta grozījuma projektu 
dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms 
balsošanas.

2.a Ja XVII pielikumā nav noteikumu par 
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kādu vielu, 1. punktā noteiktajā termiņā 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz priekšlikumu par 
XVII pielikuma grozīšanu.

(Grozījums Nr. 251 (daļēji) - pirmais lasījums)

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošajā Direktīvā 76/769/EEK ir noteikts, ka Eiropas Parlamentam un 
Padomei ir ietekme lēmumu pieņemšanā par atsevišķu ierobežojumu noteikšanu ķimikālijām, 
piemēram, noteikt aizliegumu izmantot ftalātus dažu rotaļlietu ražošanā. Šā grozījuma mērķis 
ir saglabāt minēto procedūru un turpmāk nepalielināt Komisijas ietekmi. 

Grozījums Nr. 27
75. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) Alternatīvo izmēģinājuma metožu 
komiteja, kas atbild par integrētas 
stratēģijas izstrādi un īstenošanu, lai 
paātrinātu tādu izmēģinājuma metožu 
izstrādāšanu, novērtēšanu un juridisku 
atzīšana, kurās neizmanto dzīvniekus, kā 
arī nodrošinātu šo metožu izmantošanu 
saprātīgā un pakāpeniskā riska 
novērtēšanā, lai ievērotu šīs regulas 
prasības. Komiteja ir atbildīga par 
alternatīvo izmēģinājuma metožu 
veikšanai paredzēto līdzekļu iedalīšanu, 
ko veido reģistrācijas nodevas. Komiteju 
veido speciālisti no Eiropas Alternatīvo 
metožu validēšanas centra, dzīvnieku 
labturības organizācijām, kā arī citas 
ieinteresētās personas.
Katru gadu Komiteja sagatavo ziņojumu, 
ko Aģentūra iesniedz Eiropas
Parlamentam un Padomei, par panākto 
attīstību tādu izmēģinājuma metožu 
izstrādāšanā, novērtēšanā un juridiskā 
atzīšanā, kurās neizmanto dzīvniekus, šo 
metožu izmantošanā saprātīgā un 
pakāpeniskā riska novērtēšanā, lai 
ievērotu šīs regulas prasības, kā arī par 
alternatīvā izmēģinājuma metodēm 
paredzēto līdzekļu apjomu un sadali.
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(Grozījums Nr. 257 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 92. apsvēruma grozījumu. Šīs regulas mērķis veicināt tādu izmēģinājumu attīstību, 
kuros neizmanto dzīvniekus, ir jāiekļauj Aģentūras pilnvarās un darba programmā, lai 
nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu. Alternatīvu izmēģinājuma metožu izstrādi, novērtēšanu, 
juridisku atzīšanu un izmantošanu bieži kavē stratēģiskas plānošanas un koordinācijas 
neesamība. Tādēļ Aģentūrā ir jābūt komitejai, kuras satāvā ir alternatīvo izmēģinājuma 
metožu eksperti un kura ir pilnvarota izstrādāt un īstenot šādu stratēģisko plānu, un 
nodrošināt, ka alternatīvās izmēģinājuma metodes, veicot saprātīgu un elastīgu riska 
novērtēšanu, izmanto, kur vien tas ir iespējams, lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un 
samazinātu izmaksas. Turklāt Komitejai ir jāpiešķir finansējums alternatīvo izmēģinājuma 
metožu veikšanai un jāiesniedz gada pārskats par panākto attīstību, lai nodrošinātu 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 28
76. PANTA 2. PUNKTA GA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ga) vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā savā tīmekļa vietnē publicē to vielu 
sarakstu, kas atzītas par atbilstošām 
56. pantā minētajiem kritērijiem. Šo 
sarakstu periodiski atjaunina;

(Grozījuma Nr. 263 gd) apakšpunkts - pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāpublisko to vielu saraksts, kuras atbilst licences piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 29
76. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) pēc Komisijas lūguma sagatavo 
atzinumu par jebkuriem citiem aspektiem 
attiecībā uz vielu, to preparātu vai 
izstrādājumu drošumu.

c) pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta 
lūguma sagatavo atzinumu par jebkuriem 
citiem aspektiem attiecībā uz vielu, to 
preparātu vai izstrādājumu drošumu.

(Grozījuma Nr. 260 f) apakšpunkts - pirmais lasījums)

Pamatojums

Parlamentam arī ir jābūt tiesīgam prasīt Aģentūrai sniegt atzinumus, kā tas ir, piemēram, 
attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.
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Grozījums Nr. 30
76. PANTA 4. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) apzina piespiedu īstenošanas stratēģijas, 
kā arī piespiedu īstenošanas labāko 
pieredzi;

ad) apzina izpildes stratēģijas, kā arī 
izpildes labāko pieredzi, īpaši ņemot vērā 
MVU raksturīgās problēmas;

(Grozījuma Nr. 262 d) apakšpunkts - pirmais lasījums)

Pamatojums

REACH piemērošanā īpašs atbalsts jāsniedz MVU.

Grozījums Nr. 31
78. PANTA 1. PUNKTA

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un, lielākais, seši Komisijas 
iecelti pārstāvji, tostarp trīs personas bez 
balsstiesībām, kuras pārstāv ieinteresētās 
personas. 

Katra dalībvalsts izvirza vienu valdes 
locekli. Izvirzītos locekļus amatā ieceļ 
Padome.

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un ne vairāk kā seši Komisijas 
iecelti pārstāvji, un divi Eiropas 
Parlamenta izvirzīti pārstāvji.
Kā valdes locekļus Komisija papildus 
izvirza četrus pārtāvjus no ieinteresētajām 
pusēm (no rūpniecības un patērētāju, 
darba ņēmēju un vides aizsardzības 
organizācijām) bez balsstiesībām.

Valdes locekļus izvirza tā, lai nodrošinātu 
visaugstāko kompetences līmeni, plašu 
attiecīgo speciālo zināšanu spektru un 
(neierobežojot minētos kritērijus) 
iespējami plašāko ģeogrāfisko sadalījumu 
Eiropas Savienībā. 

(Pārskatītais grozījums Nr. 267 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ar šo grozījumu atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli attiecībā uz valdes sastāvu 
un tās iecelšanas kārtību, pamatojoties uz Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras modeli. 
Ieinteresēto pušu pārstāvju skaits no trijām personām ir palielināts uz četrām personām, lai 
nodrošinātu visu attiecīgo nozaru pārstāvību.

Grozījums Nr. 32
78. PANTA 3. PUNKTS

3. Pilnvaru termiņš ir četri gadi. Pilnvaru 
termiņu var atjaunot vienu reizi. Tomēr 

3. Pilnvaru termiņa ilgums ir četri gadi. 
Pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi. 
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pirmajām pilnvarām Komisija izvēlas pusi 
tās iecelto pārstāvju, un Padome izvēlas 12 
tās iecelto pārstāvju, kam pilnvaru termiņš 
ir seši gadi.

Tomēr uz pirmo pilnvaru termiņu Komisija
un Eiropas Parlaments atsevišķi izvēlas 
pusi no to ieceltajiem pārstāvjiem un 
Padome izvēlas 12 tās iecelto pārstāvju, 
kam pilnvaru termiņš ir seši gadi.

(Pārskatītais grozījums Nr. 360 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Saskaņā ar 78. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 33
78. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

 3.a Komisijas izveidoto sarakstu kopā ar 
attiecīgajiem papilddokumentiem nosūta 
Eiropas Parlamentam. Trīs mēnešu laikā 
pēc saņemšanas Eiropas Parlaments var 
iesniegt priekšlikumus izskatīšanai 
Padomē, kura pēc tam apstiprina valdi.

(Grozījums Nr. 1037 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāveicina Eiropas Parlamenta iesaistīšana valdes iecelšanā.

Grozījums Nr. 34
79. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ievēlētais priekšsēdētājs stādās priekšā 
Eiropas Parlamentam.

(Grozījums Nr. 269 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai stiprinātu demokrātiju un pārskatatbildību, Eiropas Parlamentam ir jānodrošina iespēja 
iepazīties ar priešsēdētāju un viņa programmu.

Grozījums Nr. 35
82. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūru vada izpilddirektors, kas veic 1. Aģentūru vada izpilddirektors.
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pienākumus Kopienas interesēs un 
neatkarīgi no kādām konkrētām 
interesēm.

(Grozījums Nr. 272 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā 
pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 36
82. PANTA 2. PUNKTA JA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ja) sakaru izveidi un uzturēšanu ar 
Eiropas Parlamentu un regulāra dialoga 
uzturēšanu ar iestādes attiecīgajām 
komitejām;

(Grozījums Nr. 273 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

Grozījums Nr. 37
82. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Kad valde ir pieņēmusi vispārējo 
ziņojumu un programmas, izpilddirektors 
tās nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, kā 
arī nodrošina to publicēšanu.

(Grozījums Nr. 276 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

Grozījums Nr. 38
83. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija izvirza kandidātus 
izpilddirektora amatam, izmantojot 

svītrots
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sarakstu, ko sastāda pēc amata vakances 
publikācijas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un, vajadzības 
gadījumā, citos preses izdevumos vai 
interneta vietnēs.

(Grozījums Nr. 277 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 83. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 39
83. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, 
pamatojoties uz nopelniem un 
dokumentētām administratīvām un vadības 
prasmēm, kā arī uz attiecīgu pieredzi 
ķīmiska drošuma vai reglamentācijas jomā. 
Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu 
visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, 
izraugoties no Komisijas izvirzīto 
kandidātu saraksta pēc atklātas atlases 
procedūras, kas izsludināta, uzaicinājumu 
izrādīt interesi publicējot „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un citos 
periodiskos izdevumos vai tīmekļa vietnēs.
Pirms izvirzīšanas valdes izraudzīto 
kandidātu pēc iespējas drīz aicina Eiropas 
Parlamentā uzstāties ar ziņojumu un 
atbildēt uz deputātu jautājumiem.
Izpilddirektora kandidatūru izvirza, 
pamatojoties uz nopelniem un 
dokumentētām administratīvām un vadības 
prasmēm, kā arī uz attiecīgu pieredzi 
ķīmiska drošuma vai reglamentācijas jomā. 
Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu 
visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

(Grozījums Nr. 278 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz 
izpiddirektoru kandidatūru izvirzīšanu.

Grozījums Nr. 40
84. PANTA 1. LĪDZ 7. PUNKTS

1. Katra dalībvalsts var izvirzīt Riska 1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Riska 
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novērtēšanas komitejas locekļu 
kandidātus. Izpilddirektors sastāda 
kandidātu sarakstu, ko publicē Aģentūras 
interneta vietnē. Valde no šī saraksta ieceļ 
komitejas locekļus – no katras dalībvalsts, 
kas izvirzījusi kandidātus, iekļaujot 
vismaz vienu locekli, bet ne vairāk par 
diviem.  Komitejas locekļus ieceļ, 
pamatojoties uz vietu un pieredzi 76. panta 
3. punktā norādīto pienākumu veikšanā. 

novērtēšanas komitejas locekli. Komitejas 
locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu ietekmi
un pieredzi 76. panta 3. punktā norādīto 
pienākumu veikšanā.

2. Katra dalībvalsts var izvirzīt Sociālās un 
ekonomiskās analīzes komitejas locekļu 
kandidātus. Izpilddirektors sastāda 
kandidātu sarakstu, ko publicē Aģentūras 
interneta vietnē.  Valde no šā saraksta 
ieceļ komitejas locekļus – no katras 
dalībvalsts, kas izvirzījusi kandidātus, 
iekļaujot vismaz vienu locekli, bet ne 
vairāk par diviem. Komitejas locekļus 
ieceļ, pamatojoties uz vietu un pieredzi 
76. panta 3. punktā norādīto pienākumu 
veikšanā.

2. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Sociālās un 
ekonomiskās analīzes komitejas locekli. 
Komitejas locekļus ieceļ, pamatojoties uz 
viņu ietekmi un pieredzi 76. panta 3. punktā 
norādīto pienākumu veikšanā.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu 
komitejas locekli.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu 
komitejas locekli.

4. Komitejas tiecas nodrošināt, lai to 
locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes 
spektrs.  Lai to panāktu, katra komiteja var 
piesaistīt, lielākais, piecus papildu 
locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ.

4. Komitejas tiecas nodrošināt, lai to 
locekļiem būtu plašs attiecīgās pieredzes 
spektrs. Lai to panāktu, katra komiteja var 
piesaistīt ne vairāk kā piecus papildu 
locekļus, ko izvēlas tieši kompetences dēļ.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu 
termiņu, ko var atjaunot.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu 
termiņu, ko var atjaunot.

Valdes locekļi nevar būt komiteju locekļi. Valdes locekļi nevar būt komiteju locekļi.
Katras komitejas locekļus var pavadīt 
padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai 
reglamentatīvos jautājumos.

Katras komitejas locekļus var pavadīt 
padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai 
reglamentatīvos jautājumos.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības 
novērotāja statusā apmeklēt visas komiteju 
un darbagrupu sanāksmes, ko sasauc 
Aģentūra vai tās komitejas. Vajadzības 
gadījumā arī ieinteresētās personas var 
uzaicināt apmeklēt sanāksmes novērotāja 
statusā, ja to lūdz komiteju locekļi vai 
valde.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības 
novērotāja statusā apmeklēt visas komiteju 
un darbagrupu sanāksmes, ko sasauc 
Aģentūra vai tās komitejas. Ieinteresētās 
personas var apmeklēt sanāksmes 
novērotāja statusā.

5. Katras komitejas locekļi, kas iecelti pēc 
dalībvalsts ierosinājuma, nodrošina 
pietiekamu Aģentūras uzdevumu un

5. Katras komitejas locekļi nodrošina 
pietiekamu Aģentūras uzdevumu un 
kompetentās dalībvalsts iestādes darba 
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kompetentās dalībvalsts iestādes darba 
koordināciju.

koordināciju.

6. Komiteju locekļus atbalsta ar 
dalībvalstīs pieejamiem zinātniskiem un 
tehniskiem resursiem.  . Lai to nodrošinātu, 
dalībvalstis izvirzītajiem komiteju 
locekļiem nodrošina pienācīgus zinātniskus 
un tehniskus resursus. Katra kompetenta 
dalībvalsts iestāde sekmē komiteju un to 
darbagrupu darbības. 

6. Komiteju locekļus atbalsta ar
dalībvalstīs pieejamiem zinātniskiem un 
tehniskiem resursiem. Lai to nodrošinātu, 
dalībvalstis izvirzītajiem komiteju 
locekļiem nodrošina pienācīgus zinātniskus 
un tehniskus resursus. Katra kompetenta 
dalībvalsts iestāde sekmē komiteju un to 
darbagrupu darbības. 

7. Dalībvalstis atturas Riska novērtēšanas 
komitejas vai Sociālās un ekonomiskās 
analīzes komitejas locekļiem vai 
zinātniskiem un tehniskiem 
padomdevējiem un ekspertiem dot 
jebkādus norādījumus, kas nav 
savienojami ar šo personu individuāliem 
uzdevumiem vai ar Aģentūras 
uzdevumiem, pienākumiem un 
neatkarību.

(Grozījums Nr. 279 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Komitejās jābūt pārstāvētām visām dalībvalstīm. Jānodrošina iespēja ieinteresētajām 
personām piedalīties komiteju sēdēs arī bez ielūguma. Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras 
iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 
87. panta grozījumu).

Izskaidro procedūru dalībvalsts komitejas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanai.

Grozījums Nr. 41
85. PANTA 1. LĪDZ 3. PUNKTS

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma 
locekli uz trīs gadu termiņu, ko var 
atjaunot. Locekļus izvēlas, balstoties uz 
viņu vietu un pieredzi, īstenojot tiesību 
aktus par ķimikālijām, un uztur attiecīgus 
kontaktus ar kompetentām dalībvalstu 
iestādēm.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma 
locekli uz trīs gadu termiņu, ko var 
atjaunot. Locekļus izvēlas, pamatojoties uz 
viņu ietekmi un pieredzi, īstenojot tiesību 
aktus par ķimikālijām, un uztur attiecīgus 
kontaktus ar kompetentām dalībvalstu 
iestādēm.

Forums tiecas nodrošināt, lai to locekļiem 
būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs.  Lai 
to nodrošinātu, forums var piesaistīt, 
lielākais, piecus papildu locekļus, ko 
izvēlas tieši kompetences dēļ. Locekļus 

Forums tiecas nodrošināt, lai to locekļiem 
būtu plašs attiecīgās pieredzes spektrs. Lai 
to nodrošinātu, forums var piesaistīt, 
lielākais, piecus papildu locekļus, ko 
izvēlas tieši kompetences dēļ. Locekļus 
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ieceļ uz triju gadu termiņu, ko var atjaunot. ieceļ uz triju gadu termiņu, ko var atjaunot.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas foruma un tā darba 
grupu sanāksmes. Vajadzības gadījumā uz 
sanāksmēm novērotāja statusā var 
uzaicināt arī ieinteresētas personas, ja to 
lūdz foruma locekļi vai valde.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas foruma un tā darba 
grupu sanāksmes. Uz sanāksmēm 
novērotāja statusā var uzaicināt arī 
ieinteresētas personas.

Foruma locekļi nedrīkst būt valdē. 
2. Kādas dalībvalsts iecelti foruma locekļi 
nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu 
un kompetentās dalībvalsts iestādes darba 
koordināciju.

2. Dalībvalsts iecelti foruma locekļi 
nodrošina pietiekamu Aģentūras uzdevumu 
un kompetentās dalībvalsts iestādes darba 
koordināciju.

3. Foruma locekļus atbalsta ar 
kompetentām dalībvalstu iestādēm 
pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem 
resursiem. Katras dalībvalsts kompetentā 
iestāde atbalsta foruma un tā darbagrupu 
darbības. Dalībvalstis atturas foruma 
locekļiem vai zinātniskiem un tehniskiem 
padomdevējiem un ekspertiem dot 
jebkādus norādījumus, kas nav 
savienojami ar šo personu individuāliem 
uzdevumiem vai ar foruma uzdevumiem 
un pienākumiem.

3. Foruma locekļus atbalsta ar 
kompetentām dalībvalstu iestādēm 
pieejamiem zinātniskiem un tehniskiem 
resursiem. Katras dalībvalsts kompetentā 
iestāde atbalsta foruma un tā darbagrupu 
darbības. 

(Grozījums Nr. 280 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Jānodrošina iespēja ieinteresētajām personām piedalīties komiteju sēdēs arī bez ielūguma. 
Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā 
pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 42
86. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja saskaņā ar 76. pantu komitejai 
jāpieņem lēmums, jāsniedz atzinums vai 
jāizskata dalībvalsts dokumentācijas 
atbilstība XV pielikumā ietvertām 
prasībām, komiteja ieceļ vienu locekli par 
referentu. Attiecīgā komiteja var iecelt otru 
locekli par līdzreferentu. Katrā konkrētā 

1. Ja saskaņā ar 76. pantu komitejai 
jāsniedz atzinums vai jāizskata dalībvalsts 
dokumentācijas atbilstība XV pielikumā 
ietvertām prasībām, komiteja ieceļ vienu 
locekli par referentu. Attiecīgā komiteja 
var iecelt otru locekli par līdzreferentu. 
Komitejas locekli nevar iecelt par referentu 
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gadījumā referenti un līdzreferenti 
darbojas Kopienas interesēs un iesniedz 
rakstisku saistību deklarāciju, apņemoties 
pildīt uzticētos pienākumus, kā arī 
interešu deklarāciju. Komitejas locekli 
nevar iecelt par referentu kādai konkrētai 
lietai, ja viņš norāda jebkādas intereses, kas 
varētu būt prejudiciālas neatkarīgai lietas 
izskatīšanai. Attiecīgā komiteja jebkurā 
laikā var aizvietot referentu vai 
līdzreferentu ar kādu citu locekli, ja, 
piemēram, viņi nespēj noliktā termiņā 
izpildīt pienākumus, vai arī atklājas kādas 
iespējami prejudiciālas intereses.

kādai konkrētai lietai, ja viņš norāda 
jebkādas intereses, kas varētu būt 
prejudiciālas neatkarīgai lietas izskatīšanai. 
Attiecīgā komiteja jebkurā laikā var 
aizvietot referentu vai līdzreferentu ar kādu 
citu locekli, ja, piemēram, viņi nespēj 
noliktā termiņā izpildīt pienākumus, vai arī 
atklājas kādas iespējami prejudiciālas 
intereses.

(Grozījums Nr. 281 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā 
pantā, lai panāktu lielāku skaidrību (sk. 87. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 43
87. PANTS

Kvalifikācija un intereses Neatkarība
1. Dalību komitejās un forumā dara
atklātībā zināmu. Daži locekļi var lūgt 
viņu vārdus nedarīt atklātībā zināmus, ja 
uzskata, ka publiskošana var viņus 
apdraudēt. Izpilddirektors pieņem 
lēmumu, vai piekrist tādiem lūgumiem.
Publiskojot katru iecelšanu amatā, norāda 
katra locekļa profesionālo kvalifikāciju.

1. Dalību komitejās un forumā dara zināmu 
atklātībai. Publiskojot katru iecelšanu 
amatā, norāda katra locekļa profesionālo 
kvalifikāciju.

2. Valdes locekļi, izpilddirektors un
komiteju un foruma locekļi nāk klajā ar
saistību deklarāciju, apņemoties pildīt 
pienākumus, kā arī tādu interešu 
deklarāciju, ko varētu uzskatīt par 
prejudiciālām viņu neatkarībai. 
Deklarācijas rakstiski iesniedz ik gadu.

2. Valdes locekļi, izpilddirektors, komiteju 
locekļi, foruma locekļi, Apelācijas 
padomes locekļi, eksperti un zinātniskie 
un tehniskie padomnieki nav ekonomiski 
vai kā citādi ieinteresēti ķimijas nozarē, 
kas varētu traucēt viņu objektivitātei. Viņi 
apņemas darboties neatkarīgi un 
sabiedrības interesēs un katru gadu 
iesniedz finansiālo interešu deklarāciju. 
Par jebkādām ar ķīmijas nozari saistītām 
tiešām interesēm paziņo reģistrā, ko uztur 
Aģentūra un kas pēc pieprasījuma 
Aģentūras birojos ir pieejams sabiedrībai.
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Dalībvalstis atturas no jebkādu tādu 
norādījumu došanas Riska novērtēšanas 
komitejas, Sociālās un ekonomiskās 
analīzes komitejas, foruma vai Apelācijas 
padomes locekļiem vai viņu 
zinātniskajiem un tehniskajiem 
padomdevējiem un ekspertiem, kas nav 
savienojami ar šo personu 
individuālajiem uzdevumiem vai ar 
Aģentūras uzdevumiem, pienākumiem un 
neatkarību.
Aģentūras prakses kodeksā norāda 
pasākumus attiecībā uz šā panta 
piemērošanu.

3. Katrā sanāksmē valdes locekļi, 
izpilddirektors, komiteju un foruma 
dalībnieki un visi eksperti, kas piedalās 
sanāksmē, deklarē jebkādas intereses, ko 
varētu uzskatīt par prejudiciālām viņu 
neatkarībai jebkura darbakārtības punkta 
sakarā. Katrs, kas deklarē tādas intereses, 
nepiedalās nevienā balsošanā par attiecīgo 
darbakārtības punktu.

3. Katrā sanāksmē valdes locekļi, 
izpilddirektors, komiteju locekļi, foruma 
locekļi un visi eksperti un zinātniskie un 
tehniskie padomnieki, kas piedalās 
sanāksmē, deklarē jebkādas intereses, ko 
varētu uzskatīt par prejudiciālām viņu 
neatkarībai jebkura darbakārtības punkta 
sakarā. Katrs, kas deklarē tādas intereses, 
nepiedalās diskusijā par attiecīgajiem 
darbakārtības punktiem ne arī nevienā 
balsošanā par tiem. Šādas deklarācijas ir 
publiski pieejamas.

(Grozījums Nr. 285 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz komiteju 
un valdes locekļu neatkarību, finansiālo interešu deklarēšanu un netiešo ieinteresētību 
nozarē.

Grozījums Nr. 44
88. PANTA 3. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un 
vietniekus ieceļ valde no Komisijas 
pieņemta kvalificētu kandidātu saraksta, 
balstoties uz attiecīgo pieredzi un 
kompetenci ķīmiska drošuma, 
dabaszinātņu vai reglamentatīvu un 
juridisku procedūru jomā.

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un 
vietniekus ieceļ valde, izraugoties no 
Komisijas izvirzīto kvalificētu kandidātu 
saraksta pēc atklātas atlases procedūras, 
kas izsludināta, uzaicinājumu izrādīt 
interesi publicējot „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī” un citos periodiskos 
izdevumos vai tīmekļa vietnēs. Apelācijas 
padomes locekļus izraugās, pamatojoties
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uz attiecīgo pieredzi un kompetenci 
ķīmiska drošuma, dabaszinātņu vai 
reglamentatīvu un juridisku procedūru 
jomā. 

(Grozījums Nr. 286 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā to uzdevumu raksturu, kas būs jāveic Apelācijas padomei, jāparedz pārredzama 
pieteikumu iesniegšanas procedūra.

Grozījums Nr. 45
89. PANTA 2. UN 3. PUNKTS

2. Apelācijas padomes locekļi ir 
neatkarīgi. Pieņemot lēmumus, viņus 
nesaista nekādi norādījumi.
3. Apelācijas padomes locekļi Aģentūrā 
nevar veikt nekādus citus pienākumus. 
Locekļi var strādāt nepilnu slodzi.

3. Apelācijas padomes locekļi Aģentūrā 
nevar veikt nekādus citus pienākumus.

(Grozījums Nr. 287 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras iestāžu struktūrvienību neatkarību ir apvienoti vienā 
pantā, lai panāktu lielāku skaidrību. Pat tajā gadījumā, ja apelāciju lietu skaits ļautu 
Apelācijas padomes locekļiem iesaistīties citās darbībās, viņu darbība tiks vērtēta kā pilna 
slodze.

Grozījums Nr. 46
90. PANTA 1. PUNKTS

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
9. pantu, 20. pantu, 27. panta 6. punktu, 
30. panta 2. un 3. punktu un 50. pantu.

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
9. pantu, 20. pantu, 27. panta 6. punktu, 
30. panta 2. un 3. punktu, 50. pantu un 
59. pantu.

(Grozījums Nr. 288 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, arī uz lēmumiem par licences piešķiršanu jāattiecina apelācijas 
kārtība.
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Grozījums Nr. 47
108. PANTS

Lai nodrošinātu pārskatāmību, valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu un saziņā ar Komisiju, 
pieņem noteikumus, nodrošinot, lai 
sabiedrībai dara zināmu nekonfidenciālu 
reglamentatīvu, zinātnisku vai tehnisku 
informāciju par vielu, to preparātu vai 
izstrādājumu drošumu.

Lai nodrošinātu maksimālu pārskatāmību, 
valde, pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu un vienojoties ar Komisiju, 
pieņem noteikumus un izveido reģistru, 
nodrošinot, lai sabiedrībai dara zināmu 
reglamentatīvu, zinātnisku vai tehnisku 
informāciju par vielu, to preparātu vai 
izstrādājumu drošumu saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001.

Aģentūras, tās komiteju un darba grupu 
noteikumiem ir jābūt publiski pieejamiem 
ar Aģentūras starpniecību un internetā.
Informāciju par iesniegtajiem licenču 
pieteikumiem, procedūras gaitu, pagaidu 
lēmumiem, piešķirtajām licencēm un 
jebkādiem citiem piemērotajiem 
nosacījumiem vai ierobežojumiem 
saprotamā formā publicē internetā.

(Grozījums Nr. 294 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Atkārtoti pauž Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Regulu par 
Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras regulējumu) attiecībā uz pārredzamību un pieeju 
informācijai.

Grozījums Nr. 48
127. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šā panta 1. punkts neietekmē 
dalībvalstu tiesības saglabāt vai noteikt 
stingrākus aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par 
darba ņēmēju aizsardzību, ja ķīmiskās 
drošības novērtējums nav veikts saskaņā 
ar šīs regulas noteikumiem par vielu 
izmantošanu.
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(Grozījums Nr. 309 - pirmais lasījums)

Pamatojums

Noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 137. pantu, nav 
jāattur dalībvalstis turpināt piemērot stingrākus aizsardzības pasākumus vai tos noteikt. Tas 
ietver noteikumus par darbinieku aizsardzību. Ja ir veikts vielas ķīmiskās drošības 
novērtējums, var pieņemt, ka darbinieku aizsardzība ir pienācīgi nodrošināta. Tādēļ ir 
iesniegts priekšlikums, ka pārējos gadījumos nedrīkst ierobežot dalībvalstu tiesības noteikt 
stingrākus pasākumus.

Grozījums Nr. 49
XVII PIELIKUMA 47.A, B, C, D, E PUNKTI (jauni)

Parlamenta izdarītais grozījums

Vielas, vielu grupu vai preparāta 
apzīmējumi

Ierobežojuma nosacījumi

47.a Toluols
CAS Nr. 108-88-3

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu 
vai preparātu sastāvdaļu koncentrācijā, 
kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 masas % 
adhezīvos un smidzināmās krāsās, kuras 
paredzētas pārdošanai plašai sabiedrībai.

47.b Trihlorbenzols
CAS Nr. 120-82-1

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu 
vai preparātu sastāvdaļu koncentrācijā, 
kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 masas % 
jebkādos pielietojumos, izņemot:
– kā sintēzes starpproduktu vai
– kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju 
procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās, 
vai
– 1, 3, 5-trinitro-2, 4, 6-triaminobenzola 
(TATB) ražošanai.

47.c Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži 
(PAO)
1. Benzo(a)pirēns (BaP)
CAS Nr. 50-32-8
2. Benzo(e)pirēns (BeP)
CAS Nr. 192-97-2
3. Benzo(a)antracēns (BaA)

1. Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot 
riepu vai to daļu ražošanā, ja tās satur:
– vairāk nekā 1 mg/kg BaP vai
– vairāk nekā 10 mg/kg kopsummu no 
visiem uzskaitītajiem PAO.
Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja 
policiklisko aromātisko vielu (PCA) 
ekstrakts ir mazāks nekā 3 masas %, 
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CAS Nr. 56-55-3
4. Hrizēns (CHR)
CAS Nr. 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantēns (BbFA)
CAS Nr. 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantēns (BjFA)
CAS Nr. 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantēns (BkFA)
CAS Nr. 207-08-9
8. Dibenzo(a,h)antracēns (DBAhA)
CAS Nr. 53-70-3

mērot saskaņā ar Naftas institūta metodi 
IP346:1998 (PCA noteikšana 
neizmantotās eļļošanas pamateļļās un 
naftas frakcijās bez asfaltēna —
dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā 
indeksa metode), ar nosacījumu, ka 
atbilstību BaP un uzskaitīto PAO 
robežvērtībām, kā arī mērījumu rezultātu 
korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs vai 
importētājs pārbauda ik pēc 6 mēnešiem 
vai pēc katras ievērojamas darbības 
izmaiņas atkarībā no tā, kurš no šiem 
termiņiem iestājas agrāk.
2. Turklāt riepas un atjaunošanai 
paredzētus protektorus, kas ražoti pēc 
2010. gada 1. janvāra, nedrīkst laist tirgū, 
ja tie satur pildeļļas, kas pārsniedz 
1. punktā minētos limitus.
Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja 
vulkanizētas gumijas sastāvdaļas 
nepārsniedz limitu 0,35 % HBay, mērot 
un aprēķinot saskaņā ar ISO 21461 
(Vulkanizēta gumija — eļļas 
aromātiskuma noteikšana vulkanizētas 
gumijas sastāvdaļās).
3. Izņēmuma kārtā 2. punktu nepiemēro 
atjaunotām riepām, ja to protektors 
nesatur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

47.d Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu): 
bis-(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7 Einecs Nr. 204-211-0
dibutilftalāts (DBF)
CAS Nr. 84-74-2 Einecs Nr. 201-557-4
benzilbutilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85-68-7 Einecs Nr. 201-622-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.
Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kurās šo ftalātu koncentrācija 
pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, 
nedrīkst laist tirgū.

47.e Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
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diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0 
Einecs Nr. 249-079-5 un 271-090-9
diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1 
Einecs Nr. 247-977-1 un 271-091-4
dinoktilftalāts (DNOP) CAS Nr. 117-84-0 
Einecs Nr. 204-214-7

rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
bērni var bāzt mutē.
Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kurās šo ftalātu koncentrācija 
pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, 
nedrīkst laist tirgū.

Šā pielikuma 47.d un 47.e punkta izpratnē 
„bērnu aprūpes prece” ir jebkurš 
izstrādājums, kas ir paredzēts, lai 
veicinātu bērnu iemigšanu, kā arī bērnu 
nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai ir 
domāts bērniem sūkāšanai.
Komisija vēlākais līdz 2010 gada 
16. janvārim atkārtoti izvērtē saistībā ar 
47.d un 47.e punktu paredzētos 
pasākumus, ņemot vērā jaunāko 
zinātnisko informāciju par šādām vielām 
un to aizstājējiem, un pamatotos 
gadījumos minētos pasākumus attiecīgi 
groza.

Pamatojums

Regulas XVII pielikumā iekļautais saraksts ir jāatjaunina, ņemot vērā jaunākos ierobežojošos 
pasākumus, ko ir pieņēmusi Padome un Parlaments.
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PASKAIDROJUMS

Padomes kopējā nostāja atspoguļo un savā ziņā palielina to optimālo līdzsvaru starp Eiropas 
ķimikāliju rūpniecības konkurētspēju un cilvēku veselības un vides aizsardzību, ko 
Parlaments panāca pirmajā lasījumā.

Referents atzinīgi vērtē šo pieeju un uzskata, ka otrajā lasījumā ir iespējams panākt 
vienošanos, ja Padome un Komisija sarunās ieņems patiesi konstruktīvu nostāju.

Šajā ziņā referents vēlas pievērsties vairākām prioritātēm, kas saistītas ar regulas mērķi un 
kuras Padome pietiekami neņēma vērā. Vajadzības gadījumā referents patur tiesības pēc šo 
prioritāšu apspriešanas komitejā izvirzīt arī mazāk svarīgus jautājumus.

Turklāt referents plāno atkārtoti iesniegt vairākus grozījumus, kurus Parlaments pieņēma ar 
lielu balsu vairākumu, bet Padome tos neuzskatīja par piemērotiem, lai iekļautu kopējā 
nostājā.

Galvenais mērķis ir stiprināt pienācīgas rūpības principa piemērošanu ražotājiem un 
importētājiem, lai nodrošinātu tirgū laisto vielu atbilstīgu kontroli un pietiekamu saziņu un 
informācijas apmaiņu attiecībā uz šo vielu lietošanas risku.

Grozījumu otrajā paketē referents galveno uzmanību ir nolēmis pievērst vielu testēšanai, 
izmantojot izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Jo īpaši viņš ir nolēmis palielināt Eiropas 
Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM) nozīmi un veicināt izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem aizstāšanu ar alternatīvu metodi, ja ECVAM atzīst tās zinātnisko pamatotību.
Atkārtoti tiks iesniegti grozījumi par obligātu tādu pētījumu vai informācijas par vielām, ko 
iegūst, veicot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un informāciju kā no tiem izvairīties, nosūtīšanu 
Aģentūrai, kā arī par Alternatīvo izmēģinājuma metožu komitejas izveidi.

Turklāt referents ir paredzējis atkārtoti iesniegt grozījumu paketi, lai paātrinātu informācijas 
apmaiņu, kas ir nepieciešama, lai novērtētu veselības un vides apdraudējumu un vielu 
iedarbību. Tas jo īpaši dos vēl vienu iespēju ieviest Eiropas kvalitātes zīmi, kas paredzēta, lai 
apzinātu un veicinātu tādu izstrādājumu ražošanu, kas ikvienā ražošanas posmā ir izgatavoti 
saskaņā ar REACH prasībām.

Referents arī uzskata, ka ir būtiski uzlabot Padomes kopējo nostāju, atkārtoti iesniedzot 
grozījumus, kuru mērķis ir uzlabot sistēmas pārvaldību, jo īpaši ņemot vērā problēmas, kas, 
sistēmu īstenojot, varētu rasties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ atkārtoti tiks 
iesniegti grozījumi, ar ko paredz palīdzību un atbalsta mehānismus maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un īpašu atbalsta pasākumu pieņemšanu dalībvalstīs.

Referents par prioritāti uzskata Parlamenta prerogatīvu palielināšanu un lielākas ietekmes 
piešķiršanu Parlamentam Aģentūras izveides procesā un iegūto rezultātu kontrolē.

Atkārtoti tiks iesniegti arī daži citi grozījumi, kas skar īpašus jautājumus, attiecībā uz kuriem, 
pēc referenta domām, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja ievērojami uzlabos kopējo nostāju.

Ieteikuma projektā nav iekļauti pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi par vielu licencēšanu.
Referents uzskata, ka, salīdzinot ar kopējo nostāju, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja ir 
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stingrāka un lielākā mērā atbilst regulas pamatmērķim — sevišķi nedrošu vielu aizstāšana ar 
drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām —, un tā ir jāatjauno. Turklāt atšķirības starp 
šo nostāju un Padomes nostāju nav nepārvaramas. Tādējādi ir iespējams panākt nepieciešamo 
kompromisu šajā tik nozīmīgajā jomā. Tādēļ referents, sadarbojoties ar citām politiskajām 
grupām, plāno novērtēt vislabāko veidu, kā panākt plašu vienošanos lietā, par kuru var 
polemizēt ar Padomi un Komisiju.

Tomēr referents plāno pilnībā atkārtoti iesniegt Parlamenta pirmajā lasījumā apstiprināto 
nostāju tajās jomās, kurās netika uzsāktas sarunas, lai panāktu vienošanos.


