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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk “Aģentūra”) ir konsolidēta 

struktūra saskaņā ar 185. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 

Nr. 966/20121 (Finanšu regulā) un ka tā ir aktīvākā regulatīvā iestāde, kas īsteno 

Savienības tiesību aktus ķīmisko vielu jomā, lai sniegtu labumu cilvēku veselībai un 

videi, kā arī inovācijai un konkurētspējai; norāda, ka Aģentūra palīdz uzņēmumiem 

ievērot tiesību aktu prasības, sadarbībā ar starptautiskām organizācijām un 

ieinteresētajām personām veicina ķīmisko vielu drošu izmantojumu, sniedz informāciju 

par ķīmiskajām vielām un risina ar problemātiskām ķīmiskām vielām saistītus 

jautājumus; 

2. norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/20062 

(REACH regulu) Aģentūru finansē no nozares maksātajām maksām un ar līdzsvarojošu 

Savienības subsīdiju, kā norādīts Finanšu regulas 208. pantā; atzinīgi vērtē to, ka 

2015. gadā pretēji sākotnējam pieņēmumam Aģentūru pilnībā finansēja ienākumi no 

maksām, kuri pārsniedza plānotos, un rezerve, ko veidoja iepriekšējo gadu ienākumi par 

REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) darbībām; 

3. pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir izstrādājusi jaunu integrētu regulatīvo stratēģiju, kura 

apvieno visus REACH un CLP procesus, lai sasniegtu attiecīgajās regulās noteiktos 

mērķus, kā arī mērķus, kas 2002. gada Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu 

attīstību izvirzīti laikposmam līdz 2020. gadam; 

4. atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabots informācijas par ķīmiskām vielām izklāsts Aģentūras 

tīmekļa vietnē, jo tas palīdz uzņēmumiem un patērētājiem to vairāk izmantot; 

5. attiecībā uz biocīdiem norāda, ka saskaņā ar Finanšu regulas 208. pantu Aģentūra 

2015. gadā iekasēja maksas, to kopējam apmēram sasniedzot EUR 5 423 667 (2014. gadā 

tika iekasēti EUR 1 265 774), savukārt Savienības subsīdija bija EUR 5 789 000 

(2014. gadā — EUR 5 064 194), bet papildus tam 2015. gadā saņemto EBTA valstu, 

tostarp Šveices, kopējo iemaksu apmērs bija EUR 307 791; 

6. norāda, ka 2015. gadā tika sasniegts Aģentūras mērķis darbā pieņemšanas jomā un 98 % 

štata vietu, kas paredzētas ar REACH/CLP un iepriekš norunātu piekrišanu (PIC) saistītām 

darbībām, minētā gada beigās bija aizpildītas; norāda arī to, ka negaidīti lielā darba slodze 

biocīdu jomā radīja problēmas ierobežotā darbinieku skaita dēļ, jo ar biocīdiem saistītās 

štata vietas bija aizpildītas tikai 83 % apmērā; uzsver — tā kā Aģentūras darba slodze 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 

ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 

aģentūru, groza 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/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.). 
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2015. gada laikā nav mazinājusies, būtu jāpiešķir pietiekami cilvēkresursi un finanšu 

resursi; 

7. norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/20121 (Biocīdu 

regulas) īstenošana izraisīja negaidīti lielu aktivitāti 2015. gadā, apliecinot, ka uzņēmumi 

sāk pārzināt izmaiņas un priekšrocības, kuras nodrošina jaunais Savienības atļauju 

izsniegšanas process; vienlaikus ar bažām norāda, ka Aģentūra ir saskārusies ar darba 

slodzes pārvaldības problēmām, jo biocīdu jomā strādājošo darbinieku skaits ir iesaldēts; 

8. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 649/20122 (PIC regulu) un Finanšu regulas 208. pantu Vides ĢD 2015. gadā 

izmaksāja Aģentūrai EUR 1,22 miljonus kā subsīdiju par pasākumiem, kuri saistīti ar 

atsevišķām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā; 

9. atzīst, ka Aģentūras interešu deklarācijas ir pārredzamas, un prasa tai regulāri pārbaudīt 

iekšējās procedūras un turpināt uzlabot politikas nostādnes, lai garantētu neatkarību un 

pārredzamību visās darbības jomās gan attiecībā uz ārējiem darbiniekiem, gan pagaidu 

darbiniekiem; 

10. norāda, ka diskusiju platforma, kurā iesaistīta Aģentūra un nevalstiskās organizācijas, ir 

noderīgs forums pilsoniskajai sabiedrībai svarīgāko jautājumu apspriešanai; 

11. norāda, ka 2015. gadā tika saņemts aptuveni 8200 reģistrācijas lietu (galvenokārt 

atjauninājumi) un 250 ar produktiem un procesiem saistītu pētniecības un izstrādes 

paziņojumu un ka iesniegumu kopējais skaits samazinājās par 10 % salīdzinājumā ar 

2014. gadu; 

12. atzinīgi vērtē saskaņā ar REACH regulu īstenotā atļauju izsniegšanas procesa 

pilnveidošanā gūtos panākumus un pieņem zināšanai Aģentūras secinājumus, ka vēl 

joprojām ir iespējami uzlabojumi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju 

dialoga meklēšanā ar Eiropas Parlamentu, lai risinātu jautājumus, kas minēti Eiropas 

Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcijā par projektu Komisijas Īstenošanas 

lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis (2-etilheksil)ftalātu (DEHP)3; 

13. iesaka Aģentūrai izstrādāt ietekmes rādītājus; uzskata, ka šādi ietekmes rādītāji ir būtiski 

instrumenti, ar kuru palīdzību mērīt Aģentūras efektivitāti; 

14. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 

izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū 

un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu 

eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.). 
3 Pieņemtie teksti, 25.11.2015., P8_TA(2015)0409. 
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