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B9-0202/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACHLaw 
Ltd) piešķir daļēju atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) piešķir daļēju 
atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu (D066992/01),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 
18. decembris ), 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/EK1 (REACH regula), un jo īpaši tās 64. panta 8. punktu,

– ņemot vērā atzinumus, ko saskaņā ar REACH regulas 64. panta 5. punkta otro daļu 
sniegusi Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA)2 Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un 
Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC),

– ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011 
(2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu3,

– ņemot vērā Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā T-837/164,

1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
2 Attiecībā uz 1. lietojumu (hroma trioksīda preparāti hromēšanai, dekoratīvai hromēšanai un virsmas apstrādei 
(izņemot ETP), ko izmanto dažādās rūpniecības nozarēs, tādās kā arhitektūra, autobūve, metālapstrāde un apdare 
un vispārējā inženierija), RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi pieejami šādā tīmekļa vietnē: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Attiecībā uz 2. lietojumu (hromēšana) RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi pieejami šādā tīmekļa 
vietnē: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Attiecībā uz 4. lietojumu (virsmas apstrāde (izņemot ETP), ko izmanto dažādās rūpniecības nozarēs, tādās kā 
arhitektūra, autobūve, metālapstrāde un apdare un vispārējā inženierija), RAC un SEAC 2017. gada 19. maija 
atzinumi pieejami šādā tīmekļa vietnē: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Projektā Komisijas īstenošanas lēmumam nav ietverts 3. lietojums (dekoratīvā hromēšana), par ko pieteikuma 
iesniedzējs arī ir iesniedzis pieteikumu un RAC un SEAC pieņēmusi atzinumus 2017. gada 19. maijā (atzinumi 
pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-
33313c7742b0).
3 OV L 55, 28.3.2011., 13. lpp. 
4 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– ņemot vērā Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 
priekšlikumu,

A. tā kā 2010. gadā hroma trioksīds tika iekļauts to vielu provizoriskajā sarakstā, kuras 
saskaņā ar REACH regulu5 rada ļoti lielas bažas, jo tā ir klasificēta kā kancerogēna (1.A 
kategorija) un mutagēna viela (1.B kategorija);

B. tā kā 2013. gadā hroma trioksīds tika iekļauts REACH regulas XIV pielikumā6 dēļ tā, ka 
uz šo vielu attiecas iepriekš minētā klasifikācija, to pašlaik Savienībā izmantoto ļoti 
lielos daudzumos un ļoti daudzos objektos un tā rada augstu apdraudējumu darba 
ņēmējiem7, un par rieta datumu tika noteikts 2017. gada 21. septembris;

C. tā kā uzņēmumiem, kas vēlas turpināt hroma trioksīda izmantošanu, līdz 2016. gada 21. 
martam bija jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai;

D. tā kā REACHLaw Ltd (“pieteikuma iesniedzējs”) ir vienīgais pārstāvis akciju 
sabiedrībai Novotroitsk Plant of Chromium Compounds (NPCC), kas ir Krievijas hroma 
trioksīda ražošanas uzņēmums;

E. tā kā pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz 
četriem hroma trioksīda lietojumiem (“NPCC pieteikums”); tā kā galvenie dokumenti, 
kas iesniegti NPCC pieteikuma ietvaros, ir tādi paši kā negrozītā galīgā versija, kas 
iesniegta kā daļa no LANXESS Deutschland GmbH un sešu citu uzņēmumu kopīgi 
iesniegtā pieteikuma8 (“LANXESS pieteikums”) konsorcija vārdā, kurā ir vairāk nekā 
150 uzņēmumu, bet kuru konkrētie dalībnieki nav zināmi;

F. tā kā vienīgā nekonfidenciālā informācija, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis papildus 
LANXESS pieteikumā iekļautajai informācijai, ir pusi lapas garš paziņojums, kurā 
norādīts, ka tas ir sadarbojies ar saviem Savienības klientiem, no kuriem visi ir 
izplatītāji, ar mērķi no tiem, to klientiem un lejupējās piegādes ķēdēm iegūt 
detalizētākus un izmantošanai specifiskākus datus, lai uzlabotu datu bāzi, taču ir 
saņēmis tikai dažas aizpildītas anketas9; citiem vārdiem sakot, pieteikuma iesniedzējs no 
saviem klientiem nav ievācis sīkākus un izmantošanai specifiskākus datus, un tāpēc tas 
pilnībā paļaujas uz LANXESS pieteikuma negrozīto galīgo versiju;

G. tā kā LANXESS pieteikums acīmredzami neatbilda REACH regulas prasībām, uz ko 

5 ECHA izpilddirektora 2010. gada 14. decembra lēmums “Vielu, kas rada ļoti lielas bažas, iekļaušana 
provizoriskajā sarakstā”, ED/95/2010, pieejams šādā tīmekļa vietnē: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Komisijas Regula (ES) Nr. 348/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) (OV L 108, 18.4.2013., 1. lpp.).
7 Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2011. gada 20. decembra ieteikums par vielu iekļaušanu XIV pielikumā; 
pieejams šādā tīmekļa vietnē: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Sk., piemēram, attiecībā uz 2. lietojumu piezīmi lasītājam pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā ķīmiskā drošuma 
ekspertīzes ziņojumā, kas pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-
bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
9 Ibid.

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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Parlaments jau vērsa Komisijas uzmanību savā sīki argumentētajā 2019. gada 27. marta 
rezolūcijā10;

H. tā kā ir acīmredzams, ka NPCC pieteikums, kas ir LANXESS pieteikuma kopija, ir tikpat 
nepilnīgs;

I. tā kā ar satraukumu nākas konstatēt, ka projektā Komisijas īstenošanas lēmumam nav 
ņemtas vērā nopietnās bažas, ko Parlaments paudis savā iebildumā pret projektu 
Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz LANXESS pieteikumu, un ka lēmumā 
tomēr ierosināts piešķirt atļauju NPCC ar pieteikuma iesniedzēja starpniecību;

J. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas interpretāciju11 REACH regulas primārais 
mērķis, ņemot vērā tās 16. apsvērumu, ir nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības un vides aizsardzības līmeni;

K. tā kā saskaņā ar REACH regulas 55. pantu un ņemot vērā tās 12. apsvērumu, galvenais 
atļaujas mērķis ir vielu, kas rada ļoti lielas bažas, aizstāšana ar drošākām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām;

L. tā kā RAC apstiprināja, ka nav iespējams noteikt hroma trioksīda kancerogēno īpašību 
atvasināto beziedarbības līmeni12, un līdz ar to šo vielu REACH regulas 60. panta 3. 
punkta a) apakšpunkta izpratnē uzskata par tādu, kurai nevar noteikt robežlielumu, t. i., 
vielai nav iespējams noteikt teorētisku nekaitīgas iedarbības līmeni;

M. tā kā REACH regulas 60. panta 4. punktā noteikts, ka atļauju izmantot vielas, kurām 
nevar noteikt nekaitīgas iedarbības līmeni, var piešķirt tikai tad, ja pierāda, ka vielas 
lietošanas veida sociālās un ekonomiskās priekšrocības ir lielākas par tās radīto risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, un ka nav piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas;

N. tā kā REACH regulas 62. panta 4. punkta d) apakšpunktā ir prasīts, lai pieteikuma 
iesniedzēji saskaņā ar minētās regulas I pielikumu iesniegtu ķīmiskās drošības pārskatu; 
tā kā minētajā ziņojumā jāiekļauj iedarbības līmeņu novērtējums, jo īpaši ņemot vērā 
raksturīgus iedarbības datus, daudzumu katrā apzinātā lietošanas veidā, darba ņēmēju 
darbības saistībā ar minētajiem procesiem un to, cik ilgi un bieži viela iedarbojas uz 
viņiem13;

O. tā kā pieteikuma iesniedzējs plāno Savienībā piegādāt līdz 1000 tonnām hroma trioksīda 
gadā14, bet nav sniedzis pamatinformāciju, piemēram, par tonnāžas sadalījumu atbilstoši 
pieprasītajiem izmantošanas veidiem, vienīgi aplēses par to, ka proporcionālais 
sadalījums ir tāds pats kā LANXESS pieteikumā15, kas attiecas uz 6000 tonnām 2. 

10 Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām 
izmantot hroma trioksīdu (Lanxess Deutschland GmbH un citi) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0317)).
11 Tiesas (Virspalāta) 2009. gada 7. jūlija spriedums, S.P.M. SA un citi / Secretary of State for the Environment, 
Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. punkts.
12 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk., piemēram, atzinumus par 2. lietojumu, 4. lpp.
13 REACH regulas I pielikuma 5. iedaļa, jo īpaši 5.2.4. punkts.
14 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk., piemēram, atzinumus par 2. lietojumu, 6. lpp.
15 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk., piemēram, atzinumus par 2. lietojumu, 12. lpp.
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lietojumam un 900 tonnām 4. lietojumam16;

P. tā kā pieteikuma iesniedzējs norādījis, ka viņa piegādes ķēde būtu identiska LANXESS 
pieteikumā norādītajai piegādes ķēdei, taču nav sniedzis nekādus skaitļus par attiecīgo 
pakārtoto lietotāju skaitu un NPCC importēto vielu rezultātā iedarbībai pakļauto darba 
ņēmēju skaitu, kas pats par sevi liecina par NPCC pieteikuma neatbilstību prasībām; 
neraugoties uz RAC un SEAC teikto, ka nav iespējams apstiprināt piegādes ķēžu 
identiskumu, minētās komitejas savus viedokļus tomēr balstīja uz šo pieņēmumu17;

Q. tā kā, pamatojoties uz LANXESS pieteikumā sniegtajiem datiem, NPCC pieteikums 
potenciāli attiecas uz ļoti lielu skaitu pakārtoto lietotāju (vairāk nekā 2100 objekti), kas 
darbojas daudzās rūpniecības nozarēs, sākot no autorūpniecības līdz hidraulikai, no 
vispārējās inženierijas līdz tipogrāfijai, no sanitārās līdz militārajai nozarei un no 
pārtikas līdz tērauda nozarei, un tiek lēsts, ka liels skaits darba ņēmēju tiks pakļauti 
iedarbībai (vairāk nekā 32 000 darba ņēmēju) un ļoti liels skaits cilvēku strādā un dzīvo 
tuvākajā apkārtnē (21 miljons)18;

R. tā kā RAC ir aplēsusi, ka atļaujas piešķiršanas rezultātā, pamatojoties uz LANXESS 
pieteikumu, to lietojumu dēļ, kas atbilst NPCC pieteikumā pieprasītajiem lietojumiem, 
ik gadu būtu 30 vēža gadījumi ar letālu iznākumu19;

S. tā kā projekts Komisijas īstenošanas lēmumam formāli attiecas uz trim lietojumiem; tā 
kā saskaņā ar SEAC sniegto informāciju aprakstos par 2. un 4. lietojumu ir norādīta 
ārkārtīgi plaša darbības joma20; tā kā tas padara neiespējamu riska novērtēšanu, 
sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanu, kā arī pieejamo alternatīvu izvērtēšanu;

T. tā kā attiecībā uz LANXESS pieteikumu RAC par katru pieteikto lietojumu norādīja uz 
neatbilstību starp kopējo potenciālo objektu skaitu (līdz 1590), konsorcija locekļu skaitu 
(150+) un iedarbības mērījumu datiem (no 6 līdz 23 objektos);

U. tā kā, citiem vārdiem sakot, dati, kas bija iesniegti kā reprezentatīvi attiecībā uz plašu 
ļoti atšķirīgu hromēšanas objektu klāstu visā Savienībā, attiecās uz mazāk nekā 2 % 
attiecīgo objektu, un tikai uz vienu ceturtdaļu vai pat mazāk nekā desmito daļu 
dalībvalstu21;

V. tā kā līdz ar to RAC konstatēja būtiskas neskaidrības veiktajā riska novērtējumā, kas 
rada nopietnas bažas par sniegtās informācijas reprezentativitāti un ticamību, inter alia 

16 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk. atzinumus par 2. lietojumu, 1. pielikums, 28. lpp., un 
atzinumus par 4. lietojumu, 1. pielikums 42. lpp.
17 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk., piemēram, atzinumus par 2. lietojumu, 7. lpp.
18 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk. atzinumus par 2. lietojumu, 1. pielikums, 42. lpp., un 
atzinumus par 4. lietojumu, 1. pielikums 55.–56. lpp.
19 Ibid.
20 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi, sk. atzinumus par 2. lietojumu, 1. pielikums, 36. lpp., un 
atzinumus par 4. lietojumu, 1. pielikums 59. lpp.
21 Attiecībā uz 2. lietojumu: kopumā 1590 objekti ar izmērītas iedarbības datiem no 23 objektiem septiņās 
dalībvalstīs (sk. RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumu, 1. pielikums, 7.–8. lpp.). Attiecībā uz 4. 
lietojumu: kopumā 515 objekti ar izmērītas iedarbības datiem no 11 objektiem divās dalībvalstīs (sk. RAC un 
SEAC 2017. gada 19. maija atzinumus, 1. pielikums, 8.–9. lpp.).
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attiecībā uz darba ņēmēju pakļautību iedarbībai22;

W. tā kā projektā Komisijas īstenošanas lēmumam tika atzīts, ka nav sniegta nepieciešamā 
informācija par scenārijiem, kas saistīti ar iedarbību uz darba ņēmējiem23;

X. tā kā tā vietā, lai NPCC pieteikumu uzskatītu par neatbilstīgu saskaņā ar REACH 
regulas 60. panta 7. punktu, Komisijas projektā īstenošanas lēmumam vienkārši prasīts, 
lai pieteikuma iesniedzējs trūkstošo informāciju iesniegtu pārskata ziņojumā24, kas būtu 
vairākus gadus pēc attiecīgā lēmuma projekta pieņemšanas25;

Y. tā kā saskaņā ar REACH regulas 61. pantu pārskata ziņojums nav paredzēts tam, lai 
uzņēmumiem dotu papildu laiku trūkstošās informācijas sniegšanai, kurai jau vajadzētu 
būt iesniegtai (jo šāda informācija ir svarīga lēmuma pieņemšanai), bet ir domāts tam, 
lai nodrošinātu, ka pieteikumā sākotnēji sniegtā informācija joprojām ir atjaunināta;

Z. tā kā Vispārējā tiesa skaidri norādījusi, ka REACH regulas 60. panta 8. un 9. punktā 
paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi nevar būt vērsti uz to, lai novērstu 
iespējamos trūkumus licences pieteikumā vai pieteikuma iesniedzēja sniegtā alternatīvu 
analīzē, vai arī iespējamus trūkumus Komisijas veiktajā pārbaudē26;

AA. tā kā atļaujas piešķiršana, pamatojoties uz NPCC pieteikumu, lai gan ķīmiskās drošības 
ziņojumā nepārprotami trūkst reprezentatīvi dati, ir pretrunā ex ante atļauju piešķiršanas 
sistēmas mērķim, kas pieteikuma iesniedzējam uzliek pierādīšanas pienākumu27;

AB. tā kā bez tam SEAC atzinumā uzsvērtas būtiskas neskaidrības pieteikuma iesniedzēja 
sniegtajā alternatīvu analīzē, uz ko norādīts arī projektā Komisijas īstenošanas 
lēmumam28;

AC. tā kā tehniska alternatīva ir viela, kas spēj veikt tādu pašu funkciju kā viela, kura rada 
ļoti lielas bažas un kurai ir potenciāli zemāks, bet joprojām pieņemams veiktspējas 
līmenis, vai izmaiņas ražošanā, procesā vai produktā, kas vispār novērš vajadzību pēc 

22 Sk. RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumus par 2. lietojumu, 1. pielikums, 24. lpp., un par 4. lietojumu, 
1. pielikums 36. lpp.: “Vislielāko neskaidrību rada tas, ka starp izmantošanas apstākļiem (OC), riska pārvaldības 
pasākumiem (RMM) un iedarbības vērtībām konkrētiem uzdevumiem un objektiem trūkst skaidras saiknes, lai 
varētu reprezentatīvi pamatot pieteikumu. RAC to uzskata par pieteikuma būtisku trūkumu, ņemot vērā, ka 
hromēšanas objekti ir ļoti atšķirīgi, piemēram, saistībā ar ēkas plānojumu, hromēšanas mērogu un biežumu, 
procesa automatizācijas līmeni, elektrolīzes izmantošanu, apstrādāto daļu lielumu un LEV [lokālas nosūces 
ventilācijas] pieejamību, kas ietekmē iedarbību un RMM (riska pārvaldības pasākumus), kuri vajadzīgi, lai 
kontrolētu pakļaušanu iedarbībai.” (autoru izcēlums).
23 Projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 6. apsvērums.
24 Tostarp, kā norādīts projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 2. pantā: “Atļaujas turētājs izstrādā īpašus 
iedarbības scenārijus reprezentatīviem procesiem, operācijām un atsevišķiem uzdevumiem (tostarp 
automātiskām vai manuālām sistēmām un atvērtām vai slēgtām sistēmām un to kombinācijām), aprakstot riska 
pārvaldības pasākumus un izmantošanas apstākļus, kuri raksturīgi visiem objektiem, kuros notiek atļautie 
lietojumi, un kurus nodrošina, lai kontrolētu darba ņēmēju pakļautību hroma (VI) iedarbībai un tā emisijas vidē 
katrā no konkrētajiem scenārijiem. Iedarbības scenārijos ietver informāciju par iedarbības līmeņiem, kas izriet no 
minēto riska pārvaldības pasākumu īstenošanas un izmantošanas apstākļiem [...].”
25 Projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 20. apsvērums un 7. pants.
26 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 82. un 83. 
punkts.
27 Sk. REACH regulas 1. panta 3. punktu.
28 Projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 12. apsvērums.
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attiecīgās vielas29;

AD. tā kā saskaņā ar LANXESS pieteikumā izklāstīto alternatīvu analīzi ir pieejamas 
alternatīvas atsevišķiem lietojumiem, bet uzdevums būtu atrast vienu aizstājēju, kas 
būtu piemērots visiem mērķiem un visiem lietojumiem30;

AE. tā kā šāda universāla pieeja, jo īpaši tādā pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas aptver ļoti 
dažādas nozares un lietojumus ar ļoti atšķirīgām veiktspējas prasībām, nepamatoti 
diskriminē alternatīvas, kas ir pieejamas vai nu konkrētās nozarēs, vai attiecībā uz 
konkrētiem lietojumiem, un, ja šādu pieeju īsteno, pieteikuma iesniedzējam tiktu 
piešķirta nelikumīga atkāpe no pienākuma pierādīt, ka nav alternatīvas katram 
lietojumam, par kuru iesniegts pieteikums; tā kā ar šādu pieeju netiek ņemts vērā 
REACH regulas 55. pantā noteiktais aizstāšanas mērķis un netiek veicināta inovācija;

AF. tā kā Vācijas Federālā darba drošības un veselības aizsardzības institūta nesen veiktā 
pētījumā apstiprināts, ka attiecībā uz vairākiem lietojumiem ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas hromēšanai31;

AG. tā kā SEAC attiecībā uz 2. un 4. lietojumu norādīja, ka “pieteikuma [...] plašais 
izmantošanas apjoms ietver tehniskus lietojumus, kuriem piemērotas alternatīvas jau var 
būt pieejamas un ieviestas vai drīzumā tiks iesviestas”, bet pēc tam secināja, ka 
“pieteikuma iesniedzēja veiktais saistītais novērtējums ir pārāk vispārīgs, lai šos 
lietojumus izslēgtu no atļaujas darbības jomas”32;

AH. tā kā līdz ar to neviens pieteikums nav konkrēti izslēgts no atļaujas darbības jomas;

AI. tā kā Vispārējā tiesa ir anulējusi atļauju, jo Komisija nav pārbaudījusi pietiekami daudz 
būtiskas un ticamas informācijas, lai varētu secināt vai nu to, ka attiecībā uz visiem 
pieteiktajiem lietojuma veidiem faktiski nepastāv alternatīvas, vai to, ka atļaujas 
pieņemšanas datumā šajā ziņā vēl pastāvošās neskaidrības var tikt uzskatītas par 
neievērojamām33;

AJ. tā kā šajā lietā neskaidrības par alternatīvu analīzi ne tuvu nebija neievērojamas, jo 
SEAC uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzēja pieeja attiecībā uz esošajām alternatīvām ir 

29 Norādījumi par atļaujas pieteikuma sagatavošanu (OV C 28, 28.1.2011., 1. lpp.).
30 Alternatīvu analīze, 11.–12. lpp.: “Ir veikti vairāku alternatīvu testi hroma trioksīda aizstāšanai. Uzdevums ir 
atrast aizstājēju, kas atbilst prasībām attiecībā uz visiem dažādajiem produktu veidiem un katra konkrētā 
lietojuma dažādiem izmantojumiem un kas vienlaikus ir tehniski un ekonomiski iespējams. Daudzas alternatīvas 
tagad ir izmantojamas individuāliem lietojumiem, ja atsevišķas hromēšanas prasības ir izpildāmas, bet neviena 
no tām neietver visas hromēšanas pamatīpašības darbā ar hroma trioksīda ūdens šķīdumu. [..]”.
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Pētījums par iespējām tehniski un ekonomiski realizēt pieejamās hroma trioksīda alternatīvas attiecībā uz 
funkcionālo un dekoratīvo hromēšanu, Federālais Darba drošības un veselības aizsardzības institūts, Vācija, 
2020. gads, kopsavilkuma pēdējā rindkopa: “Tomēr šajā pētījumā pieejamās alternatīvas tika atzītas par tehniski 
un ekonomiski realizējamām – atsevišķos gadījumos tikai attiecībā uz dažiem lietojumiem, bet dažkārt plašākam 
lietojumu klāstam. Dažas no alternatīvām ir sen iedibinātas tehnoloģijas ar zināmām stiprajām un vājajām 
pusēm. Un turpinās izstrāde, kas paplašina šo procesu piemērošanas jomas un specifikācijas.” 
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi par 2. un 4. lietojumu, 15. lpp.
33 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 86. 
punkts.

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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“ne sevišķi atbilstīga”34;

AK. tā kā Vispārējā tiesa ir apstiprinājusi, ka pieteikuma iesniedzējam ir pienākums pierādīt 
to, ka nepastāv alternatīvas, un ka, ja šis pierādīšanas pienākums nav izpildīts, 
“pieteikuma iesniedzējam atļauja nav piešķirama”; tā kā tajā pašā lietā Vispārējā tiesa 
arī norādīja, ka “nedz kādam no dalībniekiem, kas ir iesaistīti licences piešķiršanas 
procedūrā, nedz arī ECHA vai Komisijai nav pienākuma pierādīt pretējo saistībā ar 
nosacījumu par alternatīvu neesamību, tas ir, ka alternatīvas faktiski pastāvētu”35;

AL. tā kā, ņemot vērā SEAC norādītās neskaidrības attiecībā uz alternatīvu pieejamību, 
Komisija ierosina piešķirt atļauju, pamatojoties uz pieņēmumu, ka piemērotu alternatīvu 
nav visiem attiecīgajiem lietojumiem, nevis pamatojoties uz būtiskiem un ticamiem 
pierādījumiem, un situācijā, kas radusies dēļ tā, ka pieteikuma iesniedzējs nav izpildījis 
savu pierādīšanas pienākumu, pretēji Vispārējās tiesas noteiktajai prasībai36;

AM. tā kā, “lai nodrošinātu, ka atļauja attiecas tikai uz tiem lietojumiem, kuriem nav 
pieejamas piemērotas alternatīvas, Komisija uzskata par nepieciešamu sīkāk precizēt 2. 
un 4. lietojuma aprakstu, kurā izklāstītas “pamatfunkcijas”, uzskatot, ka “pieteikuma 
iesniedzējs ir izpildījis savu pierādīšanas pienākumu tikai tad, ja pierādīts, ka nav 
piemērotu alternatīvu attiecībā uz 2. un 4. lietojumu, ņemot vērā šādu ierobežotu 
lietojumu jomu”37;

AN. tā kā, pirmkārt, tas, ko Komisija uzskata par darbības jomas ierobežojumu, de facto ir 
pilnīgs saraksts ar visām pamatfunkcijām, kurām izmanto hroma trioksīdu, un līdz ar to 
nekādā veidā neierobežo atļaujas darbības jomu38;

AO. tā kā Vispārējā tiesa ir skaidri noraidījusi līdzīgu Komisijas mēģinājumu piešķirt 
atļauju, kuru tā apzīmē kā “ierobežojumu”39;

AP. tā kā, otrkārt, projekts Komisijas īstenošanas lēmumam atstāj pieteikuma iesniedzēja 
ziņā subjektīvi izlemt, vai vielas lietošana ir nepieciešama attiecīgajām pamatfunkcijām, 

34 RAC un SEAC 2017. gada 19. maija atzinumi par 2. lietojumu, 1. pielikums, 37. lpp. Saskaņā ar pieteikuma 
iesniedzēja teikto pieteikumi par vielām, kuru aizstāšana jau ir iespējama, nekādā gadījumā nav ietverti 
konkrētajā pieteikumā. Tomēr pieteikuma iesniedzējs nav konkretizējis šādus pieteikumus vai ar tiem saistītās 
tehniskās prasības. SEAC uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja pieeja šīs problēmas atrisināšanai nav sevišķi 
atbilstīga, un uzsver, ka pieteikuma iesniedzējam konkrētāk jāpierāda, ka gadījumos, kad tas bijis iespējams, 
alternatīvas patiešām izmantotas. To būtu bijis iespējams panākt, veicot precīzāku un lietojumam specifiskāku 
alternatīvu novērtējumu.
35 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 79. 
punkts.
36 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 86. 
punkts.
37 Projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 13. un 14. apsvērums.
38 Salīdzinājumam sk. projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 1. panta 1. punktu un RAC un SEAC 2017. gada 
19. maija atzinumus par 2. lietojumu, 1. pielikums, 30. lpp., un par 4. lietojumu, 1. pielikums 44. lpp.
39 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 97. 
punkts: “Norāde par to, ka attiecīgo svina hromātu lietošana ir ierobežota tikai ar gadījumiem, kuros vielu, kas 
satur šos hromātus, sastāvu veiktspēja patiešām ir nepieciešama, ir līdzvērtīga atziņai, ka katrā gadījumā, kad 
pakārtots lietotājs konstatē alternatīvu, tam būtu jāatturas no attiecīgo svina hromātu lietojuma. Šāds paziņojums 
ir spēcīga norāde par labu tam, ka apstrīdētā lēmuma pieņemšanas datumā Komisija pati nav uzskatījusi, ka 
nosacījuma par alternatīvu nepieejamību pārbaude ir pabeigta.”
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pat ja šāda analīze ir paredzēta kā priekšnoteikums atļaujas saņemšanai;

AQ. tā kā tādējādi Komisija pieteikuma iesniedzējam ir deleģējusi savas ekskluzīvās 
pilnvaras izdarīt secinājumu par alternatīvu analīzi, pārkāpjot REACH regulas 
noteikumus, saskaņā ar kuriem Komisijai ir jāpieņem galīgais lēmums par to, vai 
pieteikuma iesniedzējs ir sekmīgi pierādījis, ka konkrētajam lietojumam nav 
alternatīvas, kā to atkārtoti ir norādījusi Vispārējā tiesa40;

AR. tā kā, treškārt, projektā Komisijas īstenošanas lēmumam ir noteikts, ka trūkstošā 
informācija par alternatīvu analīzi ir jāsniedz pakārtotajiem lietotājiem, pēc atļaujas 
piešķiršanas nosūtot paziņojumus saskaņā ar REACH regulas 66. panta 1. punktu41;

AS. tā kā šāda informācija tomēr bija nepieciešama jau pašā sākumā, lai Komisija spētu 
izdarīt slēdzienu par to, vai katrai vielai, par ko iesniegts pieteikums, pastāv 
alternatīvas; tā kā šāda pieeja nepārprotami ir pretrunā Vispārējās tiesas spriedumam42;

AT. tā kā projekts Komisijas īstenošanas lēmumam ne tikai atalgo novecojušu tehnoloģiju 
lietotājus, bet arī kavē inovāciju un izgudrotāju darbu, kuri ir ieguldījuši drošākās 
alternatīvās;

AU. tā kā Vispārējā tiesa ir nospriedusi, ka gadījumā, ja piemērotas alternatīvas ir pieejamas 
vispārīgi, bet, runājot par pieteikuma iesniedzēju, šīs alternatīvas nav tehniski vai 
ekonomiski iespējamas, atļauju var piešķirt, ja sociālās un ekonomiskās priekšrocības 
atsver riskus, kurus vielas lietošana rada cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, un ja 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar REACH regulas 60. panta 4. punkta c) apakšpunktu 
iesniedz aizstāšanas plānu43;

AV. tomēr tā kā Komisija nav pieprasījusi pieteikuma iesniedzējam iesniegt aizstāšanas 
plānu;

AW. tā kā vairāki pakārtotie lietotāji, uz kuriem attiecas projekts Komisijas īstenošanas 
lēmumam, katrs atsevišķi jau ir pieteicies atļaujas saņemšanai; tā kā par dažiem no šiem 
pieteikumiem RAC un SEAC jau ir sniegušas atzinumus; tā kā dažas atļaujas 
pakārtotajiem lietotājiem jau ir piešķirtas;

AX. tā kā tomēr varētu būt konkrēti pieteikumi starp tiem, kuri ietverti NPCC pieteikuma 
ļoti plašajā lietojumu klāstā un par kuriem pakārtotie lietotāji nav iesnieguši atsevišķu 

40 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 64. 
punkts: “vienīgi Komisijas kompetencē ir pārbaudīt, vai šajā tiesību normā (60. panta 4. punktā) paredzētie 
nosacījumi ir izpildīti” (autoru izcēlums); sk. arī 78. punktu.
41 projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 5. pantā ir prasīts, ka pakārtotajiem lietotājiem savos paziņojumos 
saskaņā ar REACH regulas 66. panta 1. punktu ir jāsniedz: “paskaidrojums par 1. panta 1. punktā uzskaitītajām 
hroma trioksīda pamatfunkcijām, kas vajadzīgas to lietošanai, tostarp pamatojums, kāpēc šādas pamatfunkcijas ir 
vajadzīgas konkrētajam lietojumam”.
42 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 82. 
punkts: “ir jāuzsver, ka principā nosacījumi, kas ir noteikti atbilstoši 60. panta 8. punktam un 9. punkta d) un e) 
apakšpunktam, neatkarīgi no to satura nevar būt vērsti uz to, lai novērstu iespējamos trūkumus licences 
pieteikumā vai pieteikuma iesniedzēja sniegtā alternatīvu analīzē, vai arī iespējamus trūkumus pārbaudē, ko 
Komisija ir veikusi attiecībā uz Regulas Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.”
43 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija / Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 75. un 76. 
punkts.
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pieteikumu atļaujas saņemšanai, taču attiecībā uz tiem varētu būt izpildīt REACH 
regulas 60. panta 4. punkta nosacījumi;

AY. tā kā tādēļ Parlaments 2019. gada 27. marta rezolūcijā uzskatīja par lietderīgu 
izņēmuma kārtā tiem pakārtotiem lietotājiem, kuri nav iesnieguši atsevišķu pieteikumu 
atļaujas saņemšanai, attiecībā uz kuru trūkst konkrēti dati, nodrošināt iespēju trūkstošos 
datus iesniegt īsā termiņā44;

AZ. tā kā ļoti žēl, ka Komisija nav ievērojusi minēto ierosinājumu, bet pretēji Vispārējās 
tiesas spriedumam turpina sagatavot atļaujas, pamatojoties uz pieteikumiem, par kuriem 
nav sniegti pietiekami pierādījumi, ka ir izpildīti REACH regulā paredzētie atļaujas 
piešķiršanas nosacījumi;

BA. tā kā kopumā projekts Komisijas īstenošanas lēmumam ir nelikumīgs tāpēc, ka:

a. ar to pārkāpj REACH regulas 60. pantu, jo tā pamatā ir pieteikums, kas neatbilst 
minētajā pantā noteiktajām prasībām, tajā trūkst pamatinformācijas par pieteiktajiem 
lietojumiem, jo īpaši attiecībā uz saistīto tonnāžu, ekspluatācijas apstākļiem, kaitīgās 
iedarbības scenārijiem un riska pārvaldības pasākumiem, kā arī nav pienācīgi izvērtētas 
drošākas alternatīvas un aizstāšanas plāns, un līdz ar to nav iespējams pārbaudīt, vai ir 
izpildīti atļaujas piešķiršanas nosacījumi;

b. ar to cenšas novērst trūkumus, prasot pakārtotajiem lietotājiem pēc atļaujas piešķiršanas 
kā daļu no pārskatīšanas nākotnē sniegt informāciju, kas bija jāsniedz jau sākotnējā 
pieteikumā;

c. ar to nelikumīgi deleģē pieteikuma iesniedzējam Komisijas ekskluzīvās pilnvaras izdarīt 
secinājumu par alternatīvu pieejamību,

1. uzskata, ka Komisijas projekts īstenošanas lēmumam pārsniedz REACH regulā 
paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2. aicina Komisiju atsaukt projektu īstenošanas lēmumam un iesniegt komitejai jaunu 
projektu;

3. atkārtoti aicina Komisiju izņēmuma kārtā pakārtotajiem lietotājiem, kuru lietojums ir 
ietverts NPCC pieteikumā, bet par kuru vēl nav iesniegts atsevišķs atļaujas pieteikums, 
dot iespēju iesniegt trūkstošos datus ļoti īsā termiņā, tostarp aizstāšanas plānu, ja 
pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka attiecībā uz konkrēto lietojumu nav iespējams 
tehniski vai ekonomiski realizēt pieejamās alternatīvas;

4. aicina RAC un SEAC drīzumā izvērtēt papildināto pieteikumu, tostarp pienācīgi 
pārbaudīt, vai tajā ir iekļauta visa REACH regulas 62. pantā prasītā informācija;

5. aicina Komisiju drīzumā nākt klajā ar jaunu projektu, kas pilnībā atbilstu REACH 
regulai;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

44 Sk. 2019. gada 27. marta rezolūcijas 3. punktu.
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valdībām un parlamentiem.


