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PR_COD_1am

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 treknrakstā un 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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0355),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0197/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. APSVĒRUMS

(8) Tādēļ ir būtiski Kopienā saskaņot 
noteikumus par vielu un maisījumu 
klasificēšanu un marķēšanu, ņemot vērā 
GHS klasificēšanas kritērijus un 
marķēšanas noteikumus, kā arī balstoties 
uz 40 gadus ilgo pieredzi, īstenojot esošos 
Kopienas tiesību aktus ķīmisko vielu jomā, 
un saglabājot aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina klasificēšanas un marķēšanas 
saskaņošanas sistēmas izmantošana, ņemot 
vērā Kopienas bīstamības klases, kas vēl 
nav iekļautas GHS, kā arī esošos 

(8) Tādēļ ir būtiski Kopienā saskaņot 
noteikumus un kritērijus par vielu un 
maisījumu klasificēšanu un marķēšanu, 
ņemot vērā GHS klasificēšanas kritērijus 
un marķēšanas noteikumus, kā arī 
balstoties uz 40 gadus ilgo pieredzi, 
īstenojot esošos Kopienas tiesību aktus 
ķīmisko vielu jomā, un saglabājot 
aizsardzības līmeni, ko nodrošina 
klasificēšanas un marķēšanas saskaņošanas 
sistēmas izmantošana, ņemot vērā 
Kopienas bīstamības klases, kas vēl nav 
iekļautas GHS, kā arī esošos marķēšanas 
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marķēšanas un iepakošanas noteikumus. un iepakošanas noteikumus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 2
13. APSVĒRUMS

(13) Terminu definīcijām šajā regulā 
jāatbilst tām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. 
decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas 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 Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EC, un 
Direktīvu 2000/21/EK , un definīcijām, kas 
saskaņā ar GHS precizētas ANO līmenī, lai 
nodrošinātu maksimālu viendabīgumu, 
ieviešot Kopienā ar ķīmiskām vielām 
saistītos tiesību aktus pasaules 
tirdzniecības kontekstā. Šā paša iemesla 
dēļ GHS ietvaros precizētās bīstamības 
klases ir jāietver šajā regulā.

(13) Terminiem un definīcijām šajā regulā 
jāatbilst tām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. 
decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas 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 Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EC, un 
Direktīvu 2000/21/EK, un definīcijām, kas 
saskaņā ar GHS precizētas ANO līmenī, lai 
nodrošinātu maksimālu viendabīgumu, 
ieviešot Kopienā ar ķīmiskām vielām 
saistītos tiesību aktus pasaules 
tirdzniecības kontekstā. Šā paša iemesla 
dēļ GHS ietvaros precizētās bīstamības 
klases ir jāietver šajā regulā.

Pamatojums

Lai izvairītos no pārpratumiem, terminiem un definīcijām ir jāatbilst attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 3
25. APSVĒRUMS

(25) Vienmēr ir vajadzīga jauna 
informācija par fiziskajiem 
apdraudējumiem, izņemot gadījumus, kad 
dati ir jau pieejami vai 2. daļā ir paredzēta 

(25) Vienmēr ir vajadzīga jauna 
informācija un izmēģinājumi fizisko 
apdraudējumu noteikšanai, izņemot 
gadījumus, kad attiecīgi uzticami dati ir jau 
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atkāpe. pieejami vai 2. daļā ir paredzēta atkāpe.

Pamatojums

Ir svarīgi pievērst uzmanību izmantojamo datu uzticamībai un veidam. Fiziskā un ķīmiskā 
kaitējuma noteikšanai nebūtu jāveic izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 4
26. APSVĒRUMS

(26) Klasificēšanas mērķiem datus 
nedrīkst iegūt, veicot izmēģinājumus ar 
cilvēkiem un primātiem, kas nav cilvēki.
Jāņem vērā pieejami un uzticami 
epidemioloģiskie dati un pieredze saistībā 
ar vielu un maisījumu ietekmi uz cilvēkiem
(piem., dati par arodslimībām un dati no 
negadījumu datubāzēm) un minētajiem 
datiem jādod priekšroka, salīdzinot ar 
datiem, kas iegūti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem, ja tie liecina par 
apdraudējumiem, kas nav identificēti šajos 
pētījumos. Novērtējot datus, kas iegūti 
pētījumos gan ar dzīvniekiem, gan 
cilvēkiem, rezultāti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem jāsalīdzina ar datiem par 
cilvēkiem un jāizmanto ekspertu atzinums, 
lai tādējādi nodrošinātu vislabāko 
aizsardzību cilvēku veselībai.

(26) Klasificēšanas mērķiem 
izmēģinājumus ar cilvēkiem un primātiem, 
kas nav cilvēki, veic tikai tādā gadījumā, 
ja nav pieejamas citas alternatīvas. Tie 
nav jāveic ar nolūku noraidīt citus datus. 
Jāņem vērā pieejami un uzticami 
epidemioloģiskie dati un pieredze saistībā 
ar vielu un maisījumu ietekmi uz cilvēkiem
(piem., dati par arodslimībām un dati no 
negadījumu datubāzēm) un minētajiem 
datiem jādod priekšroka, salīdzinot ar 
datiem, kas iegūti no pētījumiem ar
dzīvniekiem, ja tie liecina par 
apdraudējumiem, kas nav identificēti šajos 
pētījumos. Novērtējot datus, kas iegūti 
pētījumos gan ar dzīvniekiem, gan 
cilvēkiem, rezultāti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem jāsalīdzina ar datiem par 
cilvēkiem un jāizmanto ekspertu atzinums, 
lai tādējādi nodrošinātu vislabāko 
aizsardzību cilvēku veselībai.

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēka veselību, var būt nepieciešams veikt izmēģinājumus ar cilvēkiem un 
cilvēkveidīgajiem primātiem. Tomēr šādi izmēģinājumi ir pieļaujami tikai gadījumos, kad nav 
pieejamas citas alternatīvas. 

Grozījums Nr. 5
31. APSVĒRUMS

(31) Proporcionalitātes un darbības spējas 
nolūkā ir jānosaka vispārīgās robežvērtības 
– gan vielu piemaisījumiem, piedevām un 
atsevišķām sastāvdaļām, gan vielām 

(31) Proporcionalitātes un darbības spējas 
nolūkā ir jānosaka vispārīgās robežvērtības 
– gan konstatētiem vielu piemaisījumiem, 
piedevām un atsevišķām sastāvdaļām, gan 
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maisījumu sastāvā, norādot, kādos 
gadījumos informācija par šīm 
robežvērtībām jāņem vērā, nosakot vielu 
un maisījumu bīstamības klasifikāciju.

vielām maisījumu sastāvā, norādot, kādos 
gadījumos informācija par šīm 
robežvērtībām jāņem vērā, nosakot vielu 
un maisījumu bīstamības klasifikāciju.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošās direktīvas par bīstamām vielām VI pielikumā (1.7.2.1. sadaļā) ir 
paredzēts klasificēt vielas, kurās konstatēto piemaisījumu, piedevu vai atsevišķu sastāvdaļu 
īpatsvars ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz saskaņā ar direktīvas par 
bīstamiem preparātiem prasībām.

Grozījums Nr. 6
35. APSVĒRUMS

(35) Vielu un maisījumu radīto 
apdraudējumu paziņošanai izmanto divus 
līdzekļus – etiķetes un drošības datu lapas, 
kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1907/2006.
Etiķete ir vienīgais saziņas līdzeklis ar 
patērētājiem, taču tā var arī palīdzēt 
pievērst strādnieku uzmanību izsmeļošākai 
informācijai par vielām un maisījumiem, 
kas sniegta drošības datu lapās. Tā kā 
noteikumi par drošības datu lapām ir 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kurā 
drošības datu lapa noteikta kā galvenais 
informācijas paziņošanas veids vielu 
piegādes ķēdē, minētos noteikumus šajā 
regulā nav jādublē.

(35) Vielu un maisījumu radīto 
apdraudējumu paziņošanai izmanto divus
svarīgus līdzekļus – etiķetes un drošības 
datu lapas, kas paredzētas Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006. No tiem tikai etiķete ir 
viegli pieejama patērētājiem informācijas 
iegūšanai, tāpēc tai jābūt pietiekami 
detalizētai un jāsniedz atbilstoša 
informācija par produkta izmantošanu. 
Tādēļ ir svarīgi, ka atbilstoši Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006 noteiktajam aģentūra, 
apspriežoties ar kompetentām iestādēm un 
ieinteresētām personām un ņemot vērā 
attiecīgo paraugpraksi, sniedz 
norādījumus plašākas sabiedrības 
informēšanai par ķīmisko vielu un 
maisījumu iespējamo apdraudējumu un 
drošu izmantošanu. Etiķete var arī palīdzēt 
pievērst strādnieku uzmanību izsmeļošākai 
informācijai par vielām un maisījumiem, 
kas sniegta drošības datu lapās. Tā kā 
noteikumi par drošības datu lapām ir 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kurā 
drošības datu lapa noteikta kā galvenais 
informācijas paziņošanas veids vielu 
piegādes ķēdē, minētos noteikumus šajā 
regulā nav jādublē.

Pamatojums

Piemērota un konsekventa informēšanas sistēma sniegs patērētājiem nepieciešamo 
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informāciju un padomus, kā droši un efektīvi rīkoties, lai izvairītos no iespējamiem riskiem, 
izmantojot vielas, preparātus vai produktus, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas. Šis grozījums ir 
arī saskaņā ar GHS, kurā teikts, ka etiķetei, kas paredzēta patērētāju informēšanai, jābūt 
pietiekami izsmeļošai un jāsniedz atbilstoša informācija par produkta izmantošanu.

Grozījums Nr. 7
35.A APSVĒRUMS (jauns)

(35a) Lai nodrošinātu, ka patērētājiem 
sniedz pienācīgu un visaptverošu 
informāciju par ķīmisku vielu un 
maisījumu iespējamo apdraudējumu un 
drošu izmantošanu, ir jāveicina interneta 
tīmeļa vietņu un bezmaksas tālruņu 
plašāka izmantošana, jo īpaši 
informācijas sniegšanai par speciāliem 
iepakojuma veidiem.

Pamatojums

Ja liels informācijas daudzums ir uzdrukāts uz iepakojuma, kas ir ļoti mazs vai citādi 
nepiemērots šādas informācijas sniegšanai, nav nekādas garantijas, ka patērētājs ar to 
iepazīsies. Interneta tīmekļa vietnes adrese vai bezmaksas tālruņa numurs būs redzams pat uz 
maziem iepakojumiem, un tādējādi varētu nodrošināt noderīgu alternatīvu informācijas 
avotu, kur patērētāji varētu iegūt vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr. 8
41. APSVĒRUMS

(41) Šajā regulā izklāstītie marķēšanas 
noteikumi neskar Padomes Direktīvu 
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 98/8/EK par biocīdo 
produktu laišanu tirgū .

(41) Šajā regulā izklāstītie marķēšanas 
noteikumi neskar Padomes 
Direktīvu 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK 
par biocīdo produktu laišanu tirgū un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regulu (EK) 
Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem1.
_______
1 OV L 104, 08.04.2004, 1. lpp. Regulā grozījumi 
izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 907/2006 
(OV L 168, 21.06.2006., 5. lpp.).

Pamatojums
Regulā par mazgāšanas līdzekļiem ir noteikti īpaši mazgāšanas līdzekļu marķēšanas 
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noteikumi, kas obligāti jāievēro.

Grozījums Nr. 9
46. APSVĒRUMS

(46) Lai panāktu vielu un maisījumu 
iekšējā tirgus darbību, vienlaikus 
nodrošinot augstu cilvēku veselības un 
vides aizsardzības līmeni, jāizveido 
noteikumi par klasifikācijas un marķējuma 
reģistru. Tādēļ jāziņo aģentūrai par visu 
tirgū laisto vielu klasifikāciju un 
marķējumu, lai to iekļautu reģistrā.

(46) Lai panāktu vielu un maisījumu 
iekšējā tirgus darbību, vienlaikus 
nodrošinot augstu cilvēku veselības un 
vides aizsardzības līmeni, jāizveido 
noteikumi par klasifikācijas un marķējuma 
reģistru. Tādēļ par visu to tirgū laisto vielu
klasifikāciju un marķējumu, kuras saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 jāreģistrē, 
ja to ražošanas vai importa apjoms gada 
laikā sasniedz 1 tonnu vai pārsniedz šo 
apjomu, ir jāziņo aģentūrai, lai to iekļautu 
reģistrā.

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. pantā ir paredzēta prasība reģistrēt vielas, kuru ražošanas vai 
importa apjoms gada laikā pārsniedz vienu tonnu. Ņemot vērā REACH regulas noteikumus 
un detalizētos novērtējumus, kas bija pamatā šīs robežvērtības noteikšanai, tāda pati 
robežvērtība būtu jāpiemēro attiecībā uz tās informācijas paziņošanu aģentūrai, kas jāsniedz 
saskaņā ar GHS sistēmu. 

Grozījums Nr. 10
55. APSVĒRUMS

(55) Lai nodrošinātu dalībvalstu īstenoto 
pasākumu pārredzamību, objektivitāti un 
atbilstību, tām jāizveido atbilstošs 
tiesiskais pamats efektīvu sodu 
piemērošanai par šīs regulas neievērošanu, 
jo tā rezultātā iespējams kaitējums cilvēku 
veselībai un videi.

(55) Lai nodrošinātu dalībvalstu īstenoto 
pasākumu pārredzamību, objektivitāti un 
atbilstību, tām jāizveido atbilstošs 
tiesiskais pamats efektīvu sodu 
piemērošanai par šīs regulas neievērošanu, 
jo tā rezultātā iespējams kaitējums cilvēku 
veselībai un videi. Dalībvalstīm arī 
jāizveido efektīva uzraudzības un 
kontroles sistēma.

Pamatojums

Efektīva uzraudzības un kontroles sistēma ir vajadzīga, lai efektīvi darbotos saskaņā ar šo 
regulu izveidotā sistēma.
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Grozījums Nr. 11
64. APSVĒRUMS

(64) Konkrētāk, Komisija jāpilnvaro 
pielāgot šo regulu tehniskajam progresam, 
tostarp iekļaut ANO līmenī pieņemtus GHS
grozījumus. Šādiem pielāgojumiem
tehniskajam progresam jābūt saskaņotiem 
ar darba ritmu ANO līmenī (tos izskata 
divreiz gadā). Turklāt Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras lemt par konkrētu vielu saskaņoto 
klasificēšanu un marķēšanu. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārēji un ir paredzēti, lai 
grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, 
tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas sīki aprakstīta
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(64) Konkrētāk, Komisija jāpilnvaro 
pielāgot šo regulu tehnikas un zinātnes 
attīstībai, tostarp iekļaut tajā ANO līmenī 
pieņemtus GHS grozījumus. Šādiem 
pielāgojumiem tehnikas un zinātnes 
attīstībai jābūt saskaņotiem ar darba ritmu 
ANO līmenī (tos izskata divreiz gadā).
Šajā regulā jāiekļauj arī jaunu 
izmēģinājumu metožu izstrāde un 
apstiprināšana. Turklāt Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras lemt par konkrētu vielu saskaņoto 
klasificēšanu un marķēšanu. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārēji un ir paredzēti, lai 
grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Ķīmisko vielu ražošanas nozarē vērojama ļoti strauja zinātnes un tehnikas attīstība. Regula ir 
jāpielāgo zinātnes attīstībai, tostarp jaunumiem saistībā ar izmēģinājumu metodēm.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

a) saskaņojot vielu un maisījumu 
klasifikāciju un noteikumus par bīstamu 
vielu marķēšanu un iepakošanu;

a) saskaņojot vielu un maisījumu 
klasifikāciju un tās kritērijus, kā arī
noteikumus par bīstamu vielu marķēšanu 
un iepakošanu;

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 2. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) vielām un maisījumiem, kas paredzēti 
zinātniskai pētniecībai un izstrādei un 
netiek laisti tirgū ar noteikumu, ka tos 
lieto tādos kontrolētos apstākļos, kas 

d) vielām un maisījumiem, kas paredzēti 
zinātniskai pētniecībai un izstrādei vai uz 
procesu vērstai pētniecībai un attīstībai un
netiek laisti tirgū vai ko viens piegādātājs 



PE398.679v01-00 12/28 PR\700983LV.doc

LV

mazina minēto vielu vai maisījumu 
iedarbību, ja tie saskaņā ar I pielikumu 
klasificēti kā kancerogēni, cilmes šūnu 
mutācijas izraisoši vai reproduktīvajai 
sistēmai toksiski (CMR) 1.A vai 1.B 
kategorijas maisījumi.

laiž tirgū mazāk nekā 1 tonnas apjomā 
gadā.

Pamatojums

Zinātniskās pētniecības un attīstības gaitā var atklāt drošākus un mazāku piesārņojumu 
radošus alternatīvus risinājumus.  Tādēļ saskaņā ar REACH noteikumiem šī regula nebūtu 
jāpiemēro vielām un maisījumiem, kurus izmanto zinātniskās pētniecības un attīstības nolūkā 
un kuru apjoms ir mazāks par noteikto slieksni.

Grozījums Nr. 14
2. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

(4.a) Preparāts ir maisījums vai šķīdums, 
kas sastāv no divām vai vairākām vielām; 
maisījums un preparāts ir sinonīmi.

Pamatojums

Atbilstības dēļ iekļauj maisījumu definīciju, kuras pamatā ir REACH paredzētā preparāta 
definīcija. Termins „maisījums” ir termina „preparāts” sinonīms.

Grozījums Nr. 15
3. PANTA 2. PUNKTA IEVADDAĻA

2. Viela vai maisījums, kas atbilst jebkurai 
no šādām I pielikumā minētām bīstamības 
klasēm vai kategorijām, ir bīstams:

2. Viela vai maisījums, kas atbilst jebkurai 
no šādām I pielikumā minētām bīstamības 
klasēm vai kategorijām, ir bīstams Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 nozīmē un attiecībā 
uz pakārtotiem tiesību aktiem:

Pamatojums

Lai saskaņotu minēto noteikumus ar REACH regulas (EK, Nr. 1907/2006) noteikumiem un 
izvairītos no pārpratumiem par bīstamības un apdraudējuma nozīmi.

Grozījums Nr. 16
3. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija var izstrādāt sīkāku bīstamības 3. Komisija var saskaņot sīkāku bīstamības 
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klašu diferenciāciju, pamatojoties uz 
iedarbības vai ietekmes veidu, un tā 
rezultātā grozīt 1. punkta otro rindkopu.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru.

klašu diferenciāciju, pamatojoties uz 
iedarbības vai ietekmes veidu, un tā 
rezultātā grozīt 1. punkta otro rindkopu. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru.

Pamatojums

Ņemot vērā regulas darbības jomas starptautisko mērogu, Komisijas loma ir informācijas 
apkopošana un saskaņošana.

Grozījums Nr. 17
5. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) epidemioloģiskos datus un pieredzi par 
iedarbību uz cilvēkiem;

b) uzticamus epidemioloģiskos datus un
zinātniski pamatotu pieredzi par vielu
iedarbību uz cilvēkiem (piemēram, ar 
profesijām saistītus datus, nelaimes 
gadījumu datu bāžu datus un informāciju 
par plānotajiem pētījumiem);

Pamatojums

Ir svarīgi pievērst uzmanību izmantojamo datu uzticamībai un veidam un datu pieejamībai no 
starptautiski atzītām programmām vai avotiem.

Grozījums Nr. 18
5. PANTA 1. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ca) visu citu informāciju, kas pieejama 
saskaņā ar starptautiskām ķīmisko vielu 
programmām.

Pamatojums

Ir svarīgi pievērst uzmanību izmantojamo datu uzticamībai un veidam un datu pieejamībai no 
starptautiski atzītām programmām vai avotiem.

Grozījums Nr. 19
6. PANTA 1. PUNKTS

1. Maisījuma piegādātājs identificē 1. Maisījuma piegādātājs identificē 
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svarīgāko pieejamo informāciju, lai 
noteiktu, vai maisījums rada fizisku, 
veselības vai vides apdraudējumu, kā 
minēts I pielikumā, konkrētāk – šādu 
informāciju:

svarīgāko pieejamo informāciju, lai 
noteiktu, vai maisījums rada fizisku, 
veselības vai vides apdraudējumu, kā 
minēts I pielikumā, konkrētāk – šādu 
informāciju:

a) ar jebkuru no 8. panta 3. punktā 
minētajām metodēm sagatavotus datus par 
pašu maisījumu vai tā sastāvā esošajām 
vielām;

a) ar jebkuru no 8. panta 3. punktā 
minētajām metodēm sagatavotus datus par 
pašu maisījumu vai tā sastāvā esošajām 
vielām;

b) epidemioloģiskos datus un pieredzi par 
iedarbību uz cilvēkiem, kas saistīti ar pašu 
maisījumu vai tā sastāvā esošajām vielām;

b) uzticamus epidemioloģiskos datus un
zinātniski pamatotu pieredzi par paša 
maisījuma vai tā sastāvā esošo vielu
iedarbību uz cilvēkiem (piemēram, ar 
profesijām saistītus datus, nelaimes 
gadījumu datu bāžu datus un informāciju 
par plānotajiem pētījumiem);

c) visu pārējo informāciju, kas sagatavota 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XI pielikuma 1. sadaļu, attiecībā uz pašu 
maisījumu vai tā sastāvā esošajām vielām.

c) visu pārējo informāciju, kas sagatavota 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XI pielikuma 1. sadaļu, attiecībā uz pašu 
maisījumu vai tā sastāvā esošajām vielām;

ca) visu citu informāciju, kas pieejama 
saskaņā ar starptautiskām ķīmisko vielu 
programmām, par pašu maisījumu vai tā 
sastāvā esošajām vielām;
cb) informāciju par pašreiz lietošanā 
esošo maisījumu sastāvu un klasifikāciju 
attiecīgajā līdzīgu maisījumu grupā.

Informācija attiecas uz fiziskā stāvokļa 
veidu, kādā maisījumu lieto (vai ir pamats 
uzskatīt, ka lietos) pēc tā laišanas tirgū.

Informācija attiecīgā gadījumā attiecas uz 
fiziskā stāvokļa veidu, kādā maisījumu 
lieto (vai ir pamats uzskatīt, ka lietos) pēc 
tā laišanas tirgū.

Pamatojums

Ir svarīgi pievērst uzmanību izmantojamo datu uzticamībai un veidam un datu pieejamībai no 
starptautiski atzītām programmām vai avotiem.

Grozījums Nr. 20
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Saskaņā ar 3. un 4. punktu, ja par pašu 
maisījumu ir pieejama 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā informācija un ja 
piegādātājs ir pārliecinājies, ka informācija 

2. Saskaņā ar 3. un 4. punktu, ja par pašu 
maisījumu ir pieejama 1. punktā minētā 
informācija un ja piegādātājs ir 
pārliecinājies, ka informācija ir atbilstoša 
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ir atbilstoša un ticama, viņš šo informāciju 
izmanto, lai veiktu novērtēšanu saskaņā ar 
2. nodaļu.

un ticama, viņš šo informāciju izmanto, lai 
veiktu novērtēšanu saskaņā ar 2. nodaļu.

Pamatojums

Atsauce jāattiecina uz 1. punktu kopumā, lai ietvertu visus pieejamos atbilstošos datus.

Grozījums Nr. 21
7. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja šīs regulas īstenošanas nolūkā tiek 
veiktas jaunas pārbaudes, izmēģinājumi ar 
dzīvniekiem Direktīvas 86/609/EEK
izpratnē ir pieļaujami tikai tad, ja nepastāv 
citas alternatīvas.

1. Ja šīs regulas īstenošanas nolūkā tiek 
veiktas jaunas pārbaudes, izmēģinājumi ar 
dzīvniekiem Direktīvas 86/609/EEK
nozīmē ir pieļaujami tikai tad, ja nepastāv 
citas alternatīvas, kas nodrošina tādu pašu 
datu uzticamības un kvalitātes līmeni.

Izmēģinājumu metodes ir regulāri 
jāpārskata un jāuzlabo, lai samazinātu 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem un 
izmantoto dzīvnieku skaitu. 

Pamatojums

Ir svarīgi vēlreiz uzsvērt saistības samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 22
7.PANTA 2. PUNKTS

2. Šīs regulas īstenošanas nolūkā neveic
izmēģinājumus ar cilvēkiem un primātiem, 
kas nav cilvēki.

2. Šīs regulas īstenošanas nolūkā 
izmēģinājumus ar cilvēkiem un primātiem, 
kas nav cilvēki, veic tikai tādā gadījumā, 
ja nav pieejamas citas alternatīvas. Tie 
nav jāveic ar nolūku noraidīt citus datus.

Pamatojums

Izmēģinājumi ar cilvēkiem un primātiem, kas nav cilvēki, ir pieļaujami tikai tādos gadījumos, 
ja informāciju, kas nepieciešama cilvēka veselības aizsardzībai, nav iespējams iegūt ne ar 
kādām citām uzticamām metodēm.

Grozījums Nr. 23
8. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS
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c) attiecībā uz veselības un vides 
apdraudējumiem, kas minēti I pielikuma 3. 
un 4. daļā – starptautiski atzītus 
zinātniskos principus vai metodes, kas 
validētas saskaņā ar starptautiskām 
procedūrām.

c) attiecībā uz veselības un vides 
apdraudējumiem, kas minēti I pielikuma 3. 
un 4. daļā un atbilst pamatotiem, vislabāk 
— starptautiski atzītiem zinātniskiem 
principiem vai metodēm, kuras 
apstiprinātas saskaņā ar starptautiskām 
procedūrām.

Pamatojums

Lai konstatētu iespējamo veselības un vides apdraudējumu, ir jāizdara atsauce uz pamatotiem 
zinātniskiem principiem, kas ir starptautiski atzīti.

Grozījums Nr. 24
11. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja vielas sastāvā piemaisījuma, piedevas 
vai atsevišķas sastāvdaļas veidā ir cita 
viela, kas ir klasificēta kā bīstama, šo 
informāciju jāņem vērā klasificējot, ja 
piemaisījuma, piedevas vai atsevišķas 
sastāvdaļas koncentrācija ir vienāda vai 
lielāka par 3. punktā minēto vielas 
robežvērtību.

1. Ja vielas sastāvā konstatēta
piemaisījuma, piedevas vai atsevišķas 
sastāvdaļas veidā ir cita viela, kas ir 
klasificēta kā bīstama, šo informāciju 
jāņem vērā klasificējot, ja piemaisījuma, 
piedevas vai atsevišķas sastāvdaļas 
koncentrācija ir vienāda ar 3. punktā 
minēto vielas robežvērtību vai lielāka par 
to.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošās direktīvas par bīstamām vielām VI pielikumā (1.7.2.1. sadaļā) ir 
paredzēts klasificēt vielas, kurās konstatēto piemaisījumu, piedevu vai atsevišķu sastāvdaļu 
īpatsvars ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz saskaņā ar direktīvas par 
bīstamiem preparātiem prasībām. Tas ir atzīts par pienācīgu principu daudzu tādu sarežģīta 
sastāva vielu klasifikācijai, kurās ir dažāds piemaisījumu vai sastāvdaļu īpatsvars un nav 
iespējams tās visas identificēt.

Priekšlikumā lietotā formulējuma dēļ automātiski tiks piemērota zemākā izslēgšanas vērtība 
neatkarīgi no pamatojuma. 

Grozījums Nr. 25
11. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja maisījuma sastāvā kā viena no tā 
sastāvdaļām vai piemaisījuma vai piedevas 
veidā ir cita viela, kas ir klasificēta kā 
bīstama, šo informāciju jāņem vērā 

2. Ja maisījuma sastāvā kā viena no tā 
sastāvdaļām vai konstatēta piemaisījuma 
vai piedevas veidā ir cita viela, kas ir 
klasificēta kā bīstama, šo informāciju 
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klasificējot, ja šīs vielas koncentrācija ir 
vienāda vai lielāka par 3. punktā minēto 
robežvērtību.

jāņem vērā klasificējot, ja šīs vielas 
koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 
3. punktā minēto robežvērtību.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošās direktīvas par bīstamām vielām VI pielikumā (1.7.2.1. sadaļā) ir 
paredzēts klasificēt vielas, kurās konstatēto piemaisījumu, piedevu vai atsevišķu sastāvdaļu 
īpatsvars ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz saskaņā ar direktīvas par 
bīstamiem preparātiem prasībām. Tas ir atzīts par pienācīgu principu daudzu tādu sarežģīta 
sastāva vielu klasifikācijai, kurās ir dažāds piemaisījumu vai sastāvdaļu īpatsvars un nav 
iespējams tās visas identificēt.

Priekšlikumā lietotā formulējuma dēļ automātiski tiks piemērota zemākā izslēgšanas vērtība 
neatkarīgi no pamatojuma.

Grozījums Nr. 26
26. PANTA 2. PUNKTA OTRĀ DAĻA

Atlīdzības lielumu nosaka Komisija 
saskaņā ar 54. panta 2. punktā minēto 
procedūru.

Atlīdzības lielumu nosaka Komisija 
saskaņā ar 54. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Attiecībā uz MVU nosaka 
samazinātu summu.

Pamatojums

Ņemot vērā REACH un GHS tiesību aktu finansiālo ietekmi uz MVU, ir jānosaka mazāka 
summa attiecībā uz minētajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 27
26.PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Piegādātājs nekavējoties informē 
aģentūru, ja vielas vai maisījuma 
klasifikāciju pielāgo saskaņā ar 15. pantu. 
Ja klasifikācija mainās uz I pielikumā 
paredzēto 3.5., 3.6. vai 3.7. bīstamības 
klasi, aģentūra pārskata lēmumu par 
konfidencialitāti.

Pamatojums

Ir jāparedz situācija, kad mainās tādas vielas vai maisījuma klasifikācija, kuras ķīmiskajai 
identitātei ir noteikta zināma konfidencialitāte. Ja klasifikācija mainās uz CMR
(kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvi toksiskas īpašības), aģentūrai ir jāpārskata tās 
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lēmums par konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 28
31. PANTA 2. PUNKTA IEVADDAĻA

2. Ja Komisija pieprasa, aģentūra sagatavo 
projektu par izņēmumiem attiecībā uz
pienākumu veikt marķēšanu, kas noteikta
17. un 34. pantā, un iesniedz to Komisijai,

2. Ja Komisija vai attiecīgā gadījumā 
dalībvalsts pieprasa, aģentūra sagatavo 
projektu par izņēmumiem attiecībā uz 17. 
un 34. pantā noteiktajām marķēšanas 
saistībām (tostarp piemērošanas 
noteikumus), un iesniedz to Komisijai,

Pamatojums

Lai cita starpā attiecībā uz MVU atvieglotu attiecīgo noteikumu ieviešanu, dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai attiecīgā gadījumā lūgt aģentūrai izstrādāt izņēmumu projektu, ko aģentūra tik 
un tā pēc tam iesniegs Komisijai. 

Grozījums Nr. 29
31. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Neskarot 1. un 2. punktu, informāciju 
par apdraudējumu un piesardzības 
pasākumiem attiecībā uz vielām vai 
maisījumiem, kas ir mazā vai nepiemērotā 
iepakojumā, var izlasīt interneta tīmekļa 
vietnē vai, piezvanot uz bezmaksas tālruni, 
kas norādīts uz iepakojuma. Ja viela vai 
maisījums ir klasificēts kā bīstams, uz 
etiķetes norāda attiecīgo bīstamības 
piktogrammu.

Pamatojums

Ja liels informācijas daudzums ir uzdrukāts uz iepakojuma, kas ir ļoti mazs vai citādi 
nepiemērots šādas informācijas sniegšanai, nav nekādas garantijas, ka patērētājs ar to 
iepazīsies. Interneta tīmekļa vietnes adrese vai bezmaksas tālruņa numurs būs redzams pat uz 
maziem iepakojumiem, un tādējādi varētu nodrošināt noderīgu alternatīvu informācijas 
avotu, kur patērētāji varētu iegūt vajadzīgo informāciju. Kā papildu piesardzības pasākums 
uz visu bīstamo vielu iepakojuma ir jānorāda attiecīgā bīstamības piktogramma.

Grozījums Nr. 30
31. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)
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2.b Marķējumam nav jābūt uz vienreizēja 
lietojuma iepakojumiem (paredzēti 
vienreizējam pakalpojumam, vienā 
porcijā vai devā), kurus glabā citā 
saskaņā ar šo regulu marķētā iepakojumā 
un kurus no tā atbilstīgi ekspluatācijas un 
lietošanas norādījumiem izņem tikai tieši 
pirms lietošanas un tūlīt iztukšo.

Pamatojums

These two hazard categories are not associated with a hazard pictogram; if the hazard 
statement is omitted from the package then users would not be aware of this particular 
hazard.  Proposed amendment reflects current practice in the DPD for mixtures classified as 
R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol.

Clarifies the situation regarding mixtures supplied in unit dose format where the product (e.g. 
tablet) is intended a) for a single use only and b) shall be removed from the outer pack 
directly before use and c) all instructions (and further labelling) is on the outer pack.

Grozījums Nr. 31
33. PANTS

Vielas vai maisījuma piegādātājs bez 
kavēšanās atjaunina etiķeti pēc jebkādām 
vielas vai maisījuma klasificēšanas vai 
marķēšanas izmaiņām.

Pēc jebkādām vielas vai maisījuma 
klasificēšanas vai marķēšanas izmaiņām
vielas vai maisījuma piegādātājs 
nekavējoties un ne vēlāk kā sešos mēnešos 
pēc izmaiņām klasifikācijā veic attiecīgus 
pasākumus, lai atjauninātu etiķeti.

24. pantā minētā maisījuma piegādātājs 
bez kavēšanās atjaunina etiķeti pēc 
jebkādām vielas klasificēšanas un 
maisījuma marķēšanas izmaiņām.
Šis pants neietekmē Direktīvu 91/414/EEK 
un Direktīvu 98/8/EK.

Šis pants neietekmē Direktīvu 91/414/EEK 
un Direktīvu 98/8/EK.

Pamatojums

Visu vielu un maisījumu klasifikācijas izmaiņu dēļ nekavējoties jāatjaunina etiķete. 
Piegādātājam jārīkojas iespējami ātri un pat mazāk steidzamos gadījumos (piemēram, 
piegādātāja pasta adreses atjaunināšana) — skaidri noteiktā termiņā.

Drošības nolūkos etiķetes ir jāatjaunina iespējami drīz pēc šādu izmaiņu veikšanas.
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Grozījums Nr. 32
36. PANTA 1. PUNKTA PIRMĀ DAĻA

1. Gadījumos, kad izmanto gan ārējo, gan 
iekšējo iepakojumu, un ja uz ārējā 
iepakojuma nav piktogrammas saskaņā ar 
bīstamu izstrādājumu pārvadāšanas 
noteikumiem, kā paredzēts 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91, 
Direktīvā 94/55/EK, Direktīvā 96/49/EK 
vai Direktīvā 2002/59/EK, tad saskaņā ar 
šo regulu ir jāmarķē gan ārējais, gan 
iekšējais iepakojums.

1. Gadījumos, kad izmanto gan ārējo, gan 
iekšējo iepakojumu, marķēšanas prasības 
uzskata par izpildītām, ja ārējais 
iepakojums ir marķēts saskaņā ar bīstamu 
izstrādājumu pārvadāšanas noteikumiem, 
kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 3922/91, 
Direktīvā 94/55/EK, Direktīvā 96/49/EK 
vai Direktīvā 2002/59/EK, un ja iekšējais 
iepakojums vai iepakojumi ir marķēti
saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Saskaņā ar pašeriz spēkā esošajiem direktīvas par bīstamiem preparātiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 33
36. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ja marķējums uz iekšējā iepakojuma 
ir skaidri redzams, jo ārējais iepakojums 
ir caurspīdīgs (piemēram, plēves apvalks), 
tad ārējais iepakojums nav papildus 
jāmarķē.

Pamatojums

Ja ārējais iepakojums ir caurspīdīgs, nav vajadzības to marķēt papildus, jo tas varētu tikai 
izraisīt pārpratumus.

Grozījums Nr. 34
36.A PANTS (jauns)

36.a pants
Aģentūras norādījumi

1. Neatkarīgi no marķēšanas 
noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 
III sadaļā, plašas sabiedrības 
izmantošanai paredzētas vielas vai 
maisījuma piegādātājam tas jāmarķē 
saskaņā ar aģentūras norādījumiem par 
patērētāju informēšanu par ķīmisko vielu 
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un maisījumu apdarudējumu un drošu 
izmantošanu, kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006.
2. Aģentūra sniedz šā panta 1. punktā 
minētos norādījumus, apspriežoties ar 
kompetentajām iestādēm un 
ieinteresētajām personām un pienācīgi 
ņemot vērā attiecīgo paraugpraksi. 
Norādījumiem jābūt pieejamiem 
18 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Pamatojums

Patērētāji ir pienācīgi jāinformē, lai nodrošinātu augstākus aizsardzības un drošības 
standartus. Piemērota un konsekventa informēšanas sistēma nodrošinās, ka patērētāji saņem 
informāciju, kas tiem vajadzīga, lai droši un efektīvi izmantotu produktus, kuru sastāvā ir 
ķīmiskas vielas.

Grozījums Nr. 35
37. PANTA 2. PUNKTS

2. Tvertnes veida iepakojums, kas satur 
bīstamas vielas vai maisījumus, kurus 
pārdod vai dara pieejamus plašai 
sabiedrībai, nedrīkst būt tādas formas vai ar 
tādu grafisko noformējumu, kas varētu 
izraisīt bērnu aktīvu ziņkārību vai maldināt 
patērētājus, vai ar tādu noformējumu vai 
apzīmējumu, kādu izmanto pārtikai vai 
dzīvnieku barībai, vai medicīnas, vai 
kosmētiskajiem izstrādājumiem.

2. Tvertnes veida iepakojums, kas satur 
bīstamas vielas vai maisījumus, kurus 
pārdod vai dara pieejamus plašai 
sabiedrībai, nedrīkst būt tādas formas vai ar 
tādu grafisko noformējumu, kas varētu 
izraisīt bērnu aktīvu ziņkārību vai maldināt 
patērētājus, vai ar tādu noformējumu vai 
apzīmējumu, kādu izmanto pārtikai vai 
dzīvnieku barībai, vai medicīnas, vai 
kosmētiskajiem izstrādājumiem un kas var 
maldināt patērētāju.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 
3.1.4.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 
3.1.4.2. sadaļu, ja vien uz maisījumu 
neattiecas atsevišķas ES direktīvas vai 
regulas īpaši noteikumi par iepakojumu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar 
II pielikuma 3.2.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar 
II pielikuma 3.2.2. sadaļu, ja vien uz 
maisījumu neattiecas atsevišķas 
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ES direktīvas vai regulas īpaši noteikumi 
par iepakojumu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzības līmeni, visiem īpašiem noteikumiem, ko piemēro 
atsevišķām vielu vai maisījumu grupām, ir jāpaliek spēkā.

Grozījums Nr. 36
40. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

e) jebkādi citi parametri, kas ļauj novērtēt 
veselības vai vides apdraudējumu, ko rada 
maisījumi, kas satur attiecīgo bīstamo 
vielu, vai attiecīgā gadījumā vielas, kas 
satur šādas bīstamas vielas piemaisījuma, 
piedevas un sastāvdaļu veidā.

e) jebkādi citi parametri, kas ļauj novērtēt 
veselības vai vides apdraudējumu, ko rada 
maisījumi, kas satur attiecīgo bīstamo 
vielu, vai attiecīgā gadījumā vielas, kas 
satur šādas bīstamas vielas konstatēta
piemaisījuma, piedevas un sastāvdaļu 
veidā.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošās direktīvas par bīstamām vielām VI pielikumā (1.7.2.1. sadaļā) ir 
paredzēts klasificēt vielas, kurās konstatēto piemaisījumu, piedevu vai atsevišķu sastāvdaļu 
īpatsvars ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz saskaņā ar direktīvas par 
bīstamiem preparātiem prasībām. Tas ir atzīts par pienācīgu principu daudzu tādu sarežģīta 
sastāva vielu klasifikācijai, kurās ir dažāds piemaisījumu vai sastāvdaļu īpatsvars un nav 
iespējams tās visas identificēt.

Priekšlikumā lietotā formulējuma dēļ automātiski tiks piemērota zemākā izslēgšanas vērtība 
neatkarīgi no pamatojuma.

Grozījums Nr. 37
41. PANTA 1. PUNKTA IEVADDAĻA

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vai vielu, 
kura pati klasificēta kā bīstama vai
maisījumu, kas pārsniedz Direktīvā 
1999/45/EK vai – vajadzības gadījumā –
šajā regulā minētās robežkoncentrācijas, kā 
rezultātā maisījumu klasificē kā bīstamu, 
paziņo aģentūrai šādu informāciju, lai to 

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas vairāk nekā 1 tonnas 
apjomā gadā laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. panta 
1. punktu, vai vielu, kura klasificēta kā 
bīstama pati par sevi vai maisījumā, kur tā
pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK vai
attiecīgā gadījumā šajā regulā minētos 
koncentrācijas ierobežojumus, kā rezultātā 
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varētu iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā: maisījumu klasificē kā bīstamu, paziņo 
aģentūrai šādu informāciju, lai to varētu 
iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. pantā ir paredzēta prasība reģistrēt vielas, kuru ražošanas vai 
importa apjoms gada laikā pārsniedz vienu tonnu. Ņemot vērā REACH regulas noteikumus 
un detalizētos novērtējumus, kas bija pamatā šīs robežvērtības noteikšanai, šāda pati 
robežvērtība būtu jāpiemēro attiecībā uz tās informācijas paziņošanu aģentūrai, kas jāsniedz 
saskaņā ar GHS sistēmu.

Grozījums Nr. 38
43. PANTA 1. PUNKTA TREŠĀ DAĻA

Informācija reģistrā, kas atbilst Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punktā 
minētajai informācijai, ir publiski 
pieejama. Paziņotājiem un reģistrētājiem, 
kuri par attiecīgo vielu iesniedza 
informāciju saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 29. panta 1. punktu, 
aģentūrai nodrošina pieeju pārējai 
informācijai par katru vielu reģistrā. Tā 
piešķir pieeju šādai informācijai citām 
personām minētās regulas 118. pantā 
paredzētajā kārtībā.

Informācija reģistrā, kas atbilst Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punktā 
minētajai informācijai, ir publiski 
pieejama, izņemot gadījumus, kad 
piegādātājs ir iesniedzis prasību saskaņā 
ar 26. pantu un aģentūra to ir pieņēmusi.
Paziņotājiem un reģistrētājiem, kuri par 
attiecīgo vielu iesniedza informāciju 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
29. panta 1. punktu, aģentūrai nodrošina 
pieeju pārējai informācijai par katru vielu 
reģistrā. Tā piešķir pieeju šādai 
informācijai citām personām minētās 
regulas 118. pantā paredzētajā kārtībā.

Pamatojums

Ir jāgarantē iespēja iesniegt prasību par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr. 39
45. PANTS

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par tādas
informācijas saņemšanu no piegādātājiem, 
kas saistīta ar veselību, tostarp par ķīmisko 
sastāvu maisījumiem, kas laisti tirgū un 
klasificēti kā bīstami, pamatojoties uz to 
ietekmi uz veselību vai fiziskajām 
īpašībām.

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par informācijas 
saņemšanu no piegādātājiem, tostarp par
datiem par ķīmisko sastāvu maisījumiem, 
kuri laisti tirgū un klasificēti kā bīstami vai 
tiek par tādiem uzskatīti, pamatojoties uz to 
ietekmi uz veselību vai fiziskajām 
īpašībām.



PE398.679v01-00 24/28 PR\700983LV.doc

LV

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu 
saņemtās informācijas konfidencialitāti. 
Šādu informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
nodrošinātu atbilstību medicīnas 
darbinieku prasībām, formulējot 
profilakses un ārstniecības pasākumus, 
īpaši ārkārtas gadījumā. Informāciju 
neizmanto citiem mērķiem.

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu 
saņemtās informācijas konfidencialitāti. 
Šādu informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
nodrošinātu atbilstību medicīnas 
darbinieku prasībām, formulējot 
profilakses un ārstniecības pasākumus, 
īpaši ārkārtas gadījumā. Informāciju 
neizmanto nekādiem citiem mērķiem.

3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīgas.

3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīga.

3.a Katru gadu dalībvalstis saskaņā ar 
EHLASS programmu (Eiropas 
Negadījumu mājās un brīvajā laikā 
uzraudzības sistēma) izveidotajai Eiropas 
Traumu datu bāzei iesniedz datus par 
nelaimes gadījumu skaitu un tos 
izraisījušiem maisījumiem, par kuriem 
pilnvarotās iestādes ir veikušas 
medicīnisku izpēti saistībā ar ārstēšanu 
un dziedinošiem līdzekļiem.

Pamatojums

Ir jāgarantē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Vienlaikus ir jāapkopo un jāizplata 
informācija par nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 40
46. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, tostarp uztur valsts kontroles 
sistēmu, lai nodrošinātu, ka tirgū nenonāk 
vielas un maisījumi, kas nav klasificēti, 
marķēti un iepakoti saskaņā ar šo regulu.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, tostarp uztur valsts kontroles 
sistēmu, un veic citas apstākļiem 
atbilstošas darbības, lai nodrošinātu, ka 
tirgū nenonāk vielas un maisījumi, kas nav 
klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar 
šo regulu.

Pamatojums

Saskaņā ar REACH.

Grozījums Nr. 41
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47. PANTS

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to izpildi. Sodiem jābūt 
efektīviem, proporcionāliem un atturošiem 
no attiecīgās darbības. Dalībvalstis ne 
vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas paziņo par 
šiem noteikumiem Komisijai un 
nekavējoties paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to izpildi. Sodiem jābūt 
efektīviem, proporcionāliem un atturošiem 
no attiecīgās darbības. Dalībvalstis ne 
vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas paziņo par 
šiem noteikumiem Komisijai un 
nekavējoties paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem. Komisija izvērtē 
minētos datus par sodiem un izplata 
paraugpraksi attiecībā uz sodu efektivitāti.

Pamatojums

Komisijai ir jāanalizē dalībvalstu veiktie pasākumi, lai nodrošinātu pareizu šīs regulas 
īstenošanu. Dalībvalstīm nosūta informāciju par visefektīvākajiem sodiem.

Grozījums Nr. 42
53. PANTS

Komisija var pielāgot un piemērot 
tehniskajai attīstībai 12., 14., 23., 27. līdz 
32. pantu, 37. panta 2. punkta otro un 
trešo apakšpunktu un I līdz VII pielikumu. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 54. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Komisija var pielāgot I līdz VII pielikumu 
un piemērot tos tehnikas un zinātnes 
attīstībai saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Komisija pienācīgi ņem 
vērā turpmāko GHS attīstību 
ANO sistēmā, starptautisku ķīmisko vielu 
programmu un konvenciju attīstību, 
nelaimes gadījumu datu bāžu datus, 
piemēram, datu bāžu vienības attiecībā uz 
saindēšanos, un Eiropas Negadījumu 
mājās un brīvajā laikā uzraudzības 
sistēmas (EHLASS) datus, kā arī Eiropas 
Alternatīvo metožu apstiprināšanas centra 
apstiprinātos alternatīvos izmēģinājumus. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 54. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.
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Pamatojums

Regulas pielāgošana tehnikas un zinātnes attīstībai ir vajadzīga, taču to var veikt tikai 
saskaņā ar koplēmuma procedūrā pieņemto tiesisko regulējumu. Grozījumus šīs regulas 
pantos drīkst izdarīt tikai saskaņā ar koplēmuma procedūru. Veicot turpmākos pielāgojumus, 
ir jāņem vērā GHS un citu starptautisku ķīmisko vielu programmu un konvenciju attīstība. Ir 
jāņem vērā arī negadījumu datu bāzēs apkopotā informācija par šo tiesību aktu praktisko 
ietekmi.
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PASKAIDROJUMS

Starptautiskā līmenī sarunas par ķīmiskām vielām un to lomu cilvēka dzīvē aizsākās 
1980. gadā — vispirms Starptautiskajā Darba organizācijā, vēlāk Apvienoto Nāciju 
Organizācijā un pēc tam vairākos posmos (1992. gadā Rio un 2002. gadā Johannesburgā), līdz 
beidzot 2002. gada decembrī pieņēma GHS (Vispārējo saskaņoto ķīmisko vielu klasifikācijas 
un apzīmēšanas sistēmu) (ko pārskatīja 2005. gadā).

Eiropā

§ Komisija 2001. gadā publicēja Balto grāmatu par stratēģiju nākotnes politikai ķīmisko 
vielu jomā, kurā tā norādīja, ka plāno ierosināt GHS iekļaut Kopienas tiesību aktos.

§ 2003. gada 29. oktobrī  paskaidrojuma rakstā priekšlikumā par Direktīvas 67/548/EK 
grozījumiem, ko pieņēma reizē ar REACH, Komisija norādīja, ka tā plāno izstrādāt 
priekšlikumu par GHS.

§ Apspriešanās ar ieinteresētajām personām notika no 2006. gada 21. augusta līdz 
2006. gada 21. oktobrim. Tika saņemti 370 komentāri.

§ 2007. gada 27. jūnijā  Komisija pieņēma priekšlikumu. 

• 2007. gada jūnijā REACH, kas ir viens no galvenajiem ķīmisko vielu politikas 
stūrakmeņiem, stājās spēkā.

GHS
GHS ir brīvprātīga starptautiska saskaņošanas programma, kam ES nolēma pievienoties, lai 
izveidotu vienotu un saskaņotu bāzi ķīmisko apdraudējumu pārvaldīšanai, un tās 
pamatnoteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu
- drošību, pārvadājot bīstamas preces;
- patērētāju un darba ņēmēju veselības un drošības, kā arī vides aizsardzību.

Ar šo regulas priekšlikumu

• saskaņo vielu un maisījumu klasifikāciju un noteikumus par bīstamu vielu un 
maisījumu marķēšanu un iepakošanu;

• ievieš piegādātāju pienākumu klasificēt vielas un maisījumus;

• izveido sarakstu, kurā norādīta vielu saskaņotā klasifikācija un marķējums visā 
Kopienā (VI pielikuma 3. daļā);

• izveido klasifikācijas un marķējuma reģistru, kurā ir visi paziņojumi, iesniegumi un 
saskaņotā klasifikācija.

Ņemot vērā starptautiskās ķīmisko vielu tirdzniecības apjomu, šķita, ka starptautiska un 
saskaņota klasifikācijas un marķēšanas sistēma ir labākais veids, kā papildus drošībai 



PE398.679v01-00 28/28 PR\700983LV.doc

LV

nodrošināt informācijas par uz vietas ražotajiem vai importētajiem produktiem kvalitāti un 
konsekvenci, vielu ietekmes uzraudzību un līdz ar to veselības un vides aizsardzības 
standartus visā pasaulē. Sniedzot patērētājiem skaidrāku, saprotamāku un atbilstošu 
informāciju, varēs nodrošināt to, ka šiem tiesību aktiem ir optimāli rezultāti.

Saskaņā ar pašreizējo sistēmu to pašu vielu vai vielas koncentrācijas īpatsvaru dažādās valstīs 
var klasificēt ļoti atšķirīgi, jo dažādās valstīs izmanto dažādas klasificēšanas sistēmas. Vienu 
un to pašu vielu var klasificēt kā bīstamu, toksisku, kaitīgu vai arī nekaitīgu (piemēram, orālo 
toksicitāti LD50 = 256 mg/kg klasificē kā bīstamu saskaņā ar GHS klasifikāciju; ES un tādās 
valstīs kā Austrālija, Malaizija un Taizeme to klasificē kā kaitīgu, apzīmējot ar Svētā Andreja 
krustu; ASV, Kanādā, Japānā un Korejā to klasificē kā toksisku, Jaunzēlandē kā bīstamu un 
Ķīnā kā nekaitīgu).
Vielas, ko Eiropā klasificē kā bīstamas, tādās valstīs kā Ķīna var būt pieejamas bez 
brīdinājuma norādes uz etiķetes. Papildus tam, ka šāda situācija rada negodīgas konkurences 
priekšrocības, tā var nopietni apdraudēt patērētājus it visur, jo īpaši pasaules tirgū. Tas ir viens 
no galvenajiem iemesliem, kādēļ Komisija un dalībvalstis piedalījās ANO organizētajā darbā 
un nolēma iekļaut minēto sistēmu Eiropas tiesību aktos.

Ķīmiskās vielas ražo un tirgo visā pasaulē, un ar tām saistītais apdraudējums neatkarīgi no 
patēriņa vietas visur ir vienāds. Tādēļ apdraudējumu klasifikācijas sistēma dažādās valstīs 
nedrīkst atšķirties. Risks vai riska neesamība ir vienāda visiem patērētājiem.

GHS ieviešanas termiņš

Vielu pārklasificēšana un marķēšana ir jāpabeidz līdz

• 2010. gada 1. decembrim attiecībā uz vielām (3,5 gadus pēc REACH stāšanās spēkā);
• 2015. gada 1. jūnijam attiecībā uz maisījumiem (4,5 gadus pēc REACH stāšanās 

spēkā).

Termiņi ir noteikti no REACH stāšanās spēkā, un jebkāda kavēšanās šīs regulas pieņemšanā 
var radīt smagu slogu uzņēmumiem un to darbiniekiem. Tāpēc, ņemot vērā, ka teksts ir 
izstrādāts ANO un apsriests starptautiskās sarunās, kurās piedalījās Komisija un visas 
dalībvalstis, ir pieņemts lēmums iesniegt tikai tik daudz grozījumu, cik vajadzīgs, lai 
saskaņotu priekšlikumu ar spēkā esošajiem nozares noteikumiem un nodrošinātu lielāku 
atbilstību REACH.


