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B9-0222/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ilgtspēju sekmējošu stratēģiju attiecībā uz 
ķimikālijām
(2020/2531(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 168. un 191. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Lēmumu 
Nr. 1386/2013/ES par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam 
"Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem" (7. VRP)1 un tajā izklāstīto 
redzējumu laikposmam līdz 2050. gadam,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (REACH 
regula)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP 
regula)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija 
Regulu (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) 
Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra 
Direktīvu 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz 
labas laboratoriju prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi 

1 OV L 354, 28.12.2013., 171. lpp.
2 OV L 396, 30.12.2006., 3. lpp.
3 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.
4 OJ L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
5 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
6 OV L 169, 2.6.2019., 45. lpp.
7 OV L 201, 21.7.2012., 60. lpp.
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attiecībā uz ķīmisku vielu testēšanu8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai, un tās turpmākos grozījumus9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) 
Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un 
dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK10,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) 
Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (Kosmētikas līdzekļu regula)11,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 
2017/852 par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/200812,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 
Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu13,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta 
Direktīvu 2013/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK 
attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā14, kā vērtīgu instrumentu 
virszemes ūdeņu pārrobežu ķīmiskā piesārņojuma uzraudzīšanai un novēršanai,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija 
Regulu (ES) 2019/1381 par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas 
aprites ķēdē15,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra 
Direktīvu (ES) 2017/239816, 2019. gada 16. janvāra Direktīvu (ES) 2019/13017 un 
2019. gada 5. jūnija Direktīvu (ES) 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par 
darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību 
darbā18,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra 
Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību19,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 26. jūnija secinājumus "Virzībā uz ilgtspējīgu 

8 OV L 50, 20.2.2004., 44. lpp.
9 OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.
10 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
11 OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.
12 OV L 137, 24.5.2017., 1. lpp.
13 OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.
14 OV 226, 24.8.2013., 1. lpp.
15 OV L 231, 6.9.2019., 1. lpp.
16 OV L 345, 27.12.2017., 87. lpp.
17 OV L 30, 31.1.2019., 112. lpp.
18 OV L 164, 20.6.2019., 23. lpp.
19 OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.
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Savienības ķimikāliju politikas stratēģiju",

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 4. oktobra secinājumus "Pilnīgāka aprite — pāreja uz 
ilgtspējīgu sabiedrību",

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 10. decembra secinājumus "Jauns ES stratēģiskais 
satvars darba aizsardzības jomā: darba aizsardzības pienākumu izpildes uzlabošana ES",

– ņemot vērā Komisijas politikas pamatnostādnes 2019.–2024. gadam, jo īpaši nulles 
piesārņojuma stratēģiju Eiropai,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 28. novembra paziņojumu "Tīru planētu — visiem! 
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku" (COM(2018) 773) un padziļināto analīzi, ar ko šis 
paziņojums pamatots20,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 5. marta paziņojumu "Komisijas vispārējais ziņojums 
par REACH darbību un dažu elementu pārskatīšanu. Secinājumi un darbības" 
(COM(2018) 0116) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas tam pievienots,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 7. novembra paziņojumu "Pretī daudzpusīgam 
Eiropas Savienības regulējumam attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem" 
(COM(2018) 0734),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 7. novembra paziņojumu "Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem pārskatīšana attiecībā 
uz vielām ar endokrīni disruptīvām īpašībām" COM(2018) 0739),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 25. jūnija paziņojumu "Fakti, kas konstatēti 
nozīmīgāko ķimikālijas reglamentējošo tiesību aktu (izņemot REACH) atbilstības 
pārbaudē, kā arī identificētās problēmas, trūkumi un nepilnības" (COM(2019) 0264),

– ņemot vērā tā 2009. gada 24. aprīļa rezolūciju par nanomateriālus reglamentējošiem 
aspektiem21,

– ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz 
aprites ekonomiku22,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 17. aprīļa rezolūciju par Septītās vides rīcības 

20 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 
21 OV C 184, 8.7.2010., 82. lpp.
22 OV C 265, 11.8.2017., 65. lpp.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf


RE\1209394LV.docx 5/23 PE655.399v01-00

LV

programmas īstenošanu23,

– ņemot vērā tā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par aprites ekonomikas paketes 
īstenošanu: iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu 
saskarē konstatētās problēmas24,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu" (COM(2020)0380),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "Stratēģija "No lauka līdz 
galdam". Taisnīgas, veselības un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā" 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu "Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu" (COM(2020)0098),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, ko Eiropas Komisija iesniedza 2020. gada 
februārī,

– ņemot vērā pašreiz notiekošo Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par Eiropas 
Vēža uzveikšanas plānu25,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 16. janvāra paziņojumu "Aprites ekonomikas paketes 
īstenošana — iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu 
saskarē konstatētās problēmas" (COM(2018)0032) un Komisijas dienestu darba 
dokumentu (SWD(2018)0020), kas tam pievienots,

– ņemot vērā tā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par Eiropas stratēģiju attiecībā uz 
plastmasu aprites ekonomikā26,

– ņemot vērā tā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par augu aizsardzības līdzekļu 
regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu27,

– ņemot vērā tā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par Savienības pesticīdu atļaušanas 
procedūru28,

– ņemot vērā tā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par Direktīvas 2009/128/EK par 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu29,

– ņemot vērā tā 2019. gada 18. aprīļa rezolūciju par visaptverošu Eiropas Savienības 

23 OV C 390, 18.11.2019., 10. lpp.
24 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0353.
25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-
Plan/public-consultation 
26 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0352.
27 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0356.
28 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0023.
29 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0082.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation


PE655.399v01-00 6/23 RE\1209394LV.docx

LV

satvaru attiecībā uz endokrīniem disruptoriem30,

– ņemot vērā tā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu31,

– ņemot vērā tā 2018. gada 24. aprīļa rezolūciju par vispārēju aizliegumu izmantot 
kosmētikas testēšanai dzīvniekus32,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas 2019. gada 29. aprīļa 
ziņojumu "Global Chemicals Outlook II — From Legacies to Innovative Solutions: 
Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development" [Otrais globālais pārskats 
par ķimikālijām — no vēsturiskiem līdz novatoriskiem risinājumiem: kā tiek īstenota 
Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam],

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. gada 4. decembra ziņojumu "Eiropas vide — 
stāvoklis un perspektīva 2020. gadam" (SOER 2020);

– ņemot vērā 2017. gada augustā publicēto pētījumu "Study for the strategy for a non-
toxic environment of the 7th Environment Action Programme" [Pētījums par netoksiskas 
vides stratēģiju, kas izklāstīta 7. vides rīcības programmā]33, kurš sagatavots Eiropas 
Komisijas uzdevumā,

– ņemot vērā 2019. gada janvārī publicēto un 2019. gada maijā atjaunināto pētījumu 
"Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection" 
[Endokrīnie disruptori: no zinātniskiem pierādījumiem līdz cilvēku veselības 
aizsardzībai"34, kurš sagatavots Lūgumrakstu komitejas uzdevumā

– ņemot vērā Eiropas Komisijas un tās sadarbības partnera, proti, Dānijas Vides un 
pārtikas ministrijas, koordinēto 2019. gada jūnija ziņojumu "EU Chemicals Policy 
2030: Building on the past, moving to the future" [ES politika ķīmisko vielu jomā 
2030. gadam: mācoties no gūtās pieredzes un virzoties uz priekšu],

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 05/2020 "Augu aizsardzības 
līdzekļu ilgtspējīga lietošana: ierobežots progress risku novērtēšanā un samazināšanā",

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par ilgtspēju sekmējošu stratēģiju attiecībā uz 
ķimikālijām (O-000044/2020 – B9-0013/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu,

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

A. tā kā Komisija savā 2019. gada 11. decembra paziņojumā "Eiropas zaļais kurss" 
paziņoja par ilgtspēju sekmējošas stratēģijas attiecībā uz ķimikālijām iesniegšanu līdz 

30 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0441.
31 Pieņemtie teksti, P8_TA(2020)0005.
32 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0202.
33 https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1 
34 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf 

https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
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2020. gada vasarai;

B. tā kā ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām būtu jāpalīdz pienācīgi 
īstenot Savienības politikas principus attiecībā uz vidi, kā noteikts LESD 191. panta 
2. punktā;

C. tā kā ES un tās dalībvalstis nav sasniegušas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
12. mērķi, kas paredz līdz 2020. gadam nodrošināt ķīmisko vielu un visu veidu 
atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā visā to dzīves ciklā atbilstoši 
saskaņotajiem starptautiskajiem līgumiem un ievērojami samazināt šādu vielu un 
atkritumu izlaišanu gaisā, ūdenī un augsnē, tādējādi līdz minimumam samazinot to 
nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi; tā kā ir jāpieliek būtiskas 
papildu pūles, lai sasniegtu IAM 3. mērķi un līdz 2030. gadam ievērojami samazināt to 
nāves un saslimšanas gadījumu skaitu, kurus izraisa bīstamas ķīmiskas vielas un gaisa, 
ūdens un augsmes piesārņojums; tā kā ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz 
ķimikālijām var palīdzēt sasniegt IAM mērķus;

D. tā kā ķīmisko vielu ķīmiskās, fiziskās un toksikoloģiskās īpašības ir ļoti atšķirīgas; tā kā 
daudzas no šīm vielām, kuras ir neatņemama ikdienas daļa, nav bīstamas vai noturīgas, 
savukārt dažas var saglabāties vidē, kā arī uzkrāties pārtikas ķēdē un jau mazā 
koncentrācijā kaitēt cilvēku veselībai;

E. tā kā sintētisko ķīmisko vielu radītais piesārņojums ir nopietns un arvien lielāks 
apdraudējums sabiedrības veselībai un videi; tā kā, piemēram, ar bīstamu ķīmisko vielu 
iedarbību saistīta saslimšana ar vēzi ir galvenais ar darbu saistītais nāves cēlonis; tā kā 
kancerogēnu vielu iedarbība darbavietā katru gadu izraisa aptuveni 120 000 ar darbu 
saistītus vēža saslimšanas gadījumu Eiropas Savienībā, kas gadā izraisa aptuveni 80 000 
nāves gadījumu35;

F. tā kā regulējumam ir būtiska nozīme bīstamu ķīmisko vielu radītā kaitējuma novēršanā; 
tā kā tiek lēsts, ka pēdējos 20 gados tika novērsts 1 miljons jaunu vēža saslimšanas 
gadījumu, ko daļēji ļāva panākt tiesību aktu par darba drošību un arodveselību 
īstenošana; tā kā 2017. gada pētījumā tika piesardzīgi lēsts, ka kopīgais ieguvums, ko 
Eiropas Savienībai sniedz tiesību akti par ķīmiskām vielām, ir "vairāki desmiti miljardi 
euro gadā"36;

G. tā kā ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām ir efektīvi jāsamazina 
bīstamu ķīmisko vielu iedarbība uz cilvēkiem un vidi, vienlaikus uzlabojot 
konkurētspēju un inovācijas Eiropas rūpniecības nozarē;

H. tā kā ķīmiskais piesārņojums rada sauszemes un ūdens ekosistēmu zaudējumus un 
samazina "ekosistēmu noturību", t. i., to spēju turēties pretī kaitējumiem un atjaunoties, 
un šī procesa rezultātā strauji samazinās dzīvnieku populācijas;

I. tā kā 2019. gada 26. jūnijā Padome aicināja Komisiju izstrādāt rīcības plānu jebkādas 
savienojumu ar augstu fluora saturu (PFAS) nebūtiskas izmantošanas izskaušanai, jo 

35 https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer 
36 ANO, Globālās ķīmisko vielu prognozes II: kopsavilkums politikas veidotājiem.

https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
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šādi savienojumi ir ļoti noturīgi un palielina riskus veselībai un videi37;

J. tā kā Eiropas Vides aģentūra savā 2020. gada ziņojumā par Eiropas vides stāvokli un 
prognozēm pauda pieaugošas bažas par ķīmisko vielu lomu mūsu vides stāvokļa 
pasliktināšanā un brīdināja, ka ķīmisko vielu ražošanas apjoma plānotais pieaugums un 
noturīgu un bīstamu ķīmisko vielu nepārtrauktās emisijas liecina par to, ka ķīmisko 
vielu slogs uz veselību un vidi, visticamāk, nesamazināsies un ka daudzu ķīmisko vielu 
gadījumā pašreizējie politikas virzieni ir nepietiekami, lai kontrolētu situāciju;

K. tā kā ir nepieciešama pāreja uz tādu ķīmisko vielu radīšanu, kuras pēc to struktūras ir 
drošas, ietverot mazāk bīstamu ķīmisko vielu izmantošanu visā ražojumu dzīves ciklā, 
lai samazinātu ķīmisko piesārņojumu un uzlabotu Eiropas ekonomikas aprites spēju; tā 
kā ES rīcības plānam pārejai uz aprites ekonomiku ir jārisina jautājums par toksiskām 
ķīmiskajām vielām, lai sasniegtu šos mērķus;

L. tā kā ļaujot aizliegtām vielām vai vielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), ienākt ES 
tirgū ar importētu ražojumu starpniecību no trešām valstīm, netiek atbalstīts mērķis 
izstrādāt netoksisku materiālu aprites ciklus;

M. tā kā ir jāvērtē atzinīgi, ka Komisija finansē projektus, kuri veicina novatoriskas 
digitālās tehnoloģijas, lai izsekotu ķimiskas vielas piegādes ķēdē (piemēram, blokķēde);

N. tā kā ķīmisko vielu iedarbība it sevišķi ietekmē embrijus, jaundzimušos, bērnus, 
grūtnieces, vecus cilvēkus un trūcīgus cilvēkus; tā kā mājsaimniecības ar zemiem 
ienākumiem var būt nesamērīgi pakļautas šādai iedarbībai, jo nereti dzīvo netālu no 
attiecīgajām noplūdes vietām, piemēram, no bīstamu atkritumu izgāztuvēm un 
ražotnēm38;

O. tā kā Komisija tā arī neīstenoja savu netoksiskas vides stratēģiju, kā tika solīts saskaņā 
ar 7. vides rīcības plānu; tā kā tagad ir svarīgi, lai Komisija ierosinātu vērienīgu 
stratēģiju, kas efektīvi samazina bīstamu ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem un vidi, 
vienlaikus uzlabojot konkurētspēju un inovācijas Eiropas rūpniecības nozarē;

P. tā kā Komisijas pasūtītie pētījumi (piemēram, saistībā ar netoksiskas vides stratēģiju un 
atbilstības pārbaudi par REACH un tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām, izņemot 
REACH) ir atklājuši būtiskas ES tiesību aktu nepilnības, kas kavē ķīmisko vielu drošu 
pārvaldību Eiropas Savienībā, tostarp pretrunas dažādu nozaru tiesību aktu līmenī un 
nepietiekamu īstenošanu, un pētījumos ir uzskaitīts plašs izvērtējamu pasākumu 
kopums;

Q. tā kā saistībā ar šīm nepilnībām un pretrunām ir jāīsteno likumdošanas rīcība, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un vides efektīvu aizsardzību pret ķīmisko vielu 
radītajiem riskiem;

R. tā kā ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām būtu jābalstās uz jaunāko 
neatkarīgo zinātnisko informāciju un metodēm, kā arī jāpievēršas reālai iedarbībai, kas 

37 Padomes 2019. gada 26. jūnijā pieņemtie secinājumi "Virzībā uz ilgtspējīgu Savienības ķimikāliju politikas 
stratēģiju", 14. punkts.
38 ANO, Globālās ķīmisko vielu prognozes II: kopsavilkums politikas veidotājiem.
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vērojama visā dzīves ciklā;

S. tā kā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 Komisijai un dalībvalstīm ir jāsagatavo 
"neatkarīgs, objektīvs un pārredzams novērtējums" par pesticīdu aktīvajām vielām un 
ražojumiem, savukārt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ir jāveic vispārīgo pārtikas 
aprites tiesību aktu neatkarīga zinātniskā pārskatīšana saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 178/2002;

1. atzinīgi vērtē nulles piesārņojuma stratēģiju videi bez toksiska piesārņojuma; atzīst 
ķīmisko vielu nozares būtisko nozīmi, lai sasniegtu zaļā kursa daudzos mērķus, jo īpaši 
nulles piesārņojuma stratēģiju, klimatneitralitāti, enerģētikas pārkārtošanu, 
energoefektivitātes veicināšanu un aprites ekonomiku, nodrošinot inovatīvus ražošanas 
procesus un materiālus;

2. uzskata, ka jebkāda veida piesārņojums ir jānovērš vai jāsamazina līdz līmenim, kas 
vairs nav kaitīgs cilvēka veselībai un videi, lai būtu iespējama labklājīga dzīve saskaņā 
ar planētas ekoloģiskajām iespējām;

3. uzskata, ka panākšana, lai visi ķīmisko vielu, materiālu un ražojumu lietojumi ir droši, 
ilgtspējīgi un ar integrētu aprites spēju, ir būtisks augšupējs pasākums, ne tikai lai 
aizsargātu cilvēku veselību, nodrošinātu vidi (gaisu, ūdeni, augsni) bez toksiska 
piesārņojuma un aizsargātu bioloģisko daudzveidību, bet arī lai panāktu klimatneitrālu, 
resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu aprites ekonomiku;

4. aicina Komisiju nākt klajā ar vispusīgu ilgtspēju sekmējošu stratēģiju attiecībā uz 
ķimikālijām, lai nodrošinātu vajadzīgo paradigmas maiņu nolūkā īstenot nulles 
piesārņojuma stratēģiju videi bez toksiska piesārņojuma, garantējot augstu cilvēku un 
dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, līdz minimumam samazinot bīstamu 
ķīmisku vielu iedarbību, īpašu uzmanību pievēršot piesardzības principam un darba 
ņēmēju efektīvai aizsardzībai, līdz minimumam samazinot izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem izmantošanu, saglabājot un atjaunojot ekosistēmas un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī veicinot inovācijas ilgtspējīgu ķīmisko vielu jomā, lai izstrādātu 
Eiropas stratēģiju resursu ziņā efektīvai, drošai un ilgtspējīgai aprites ekonomikai, 
vienlaikus stiprinot Savienības ekonomikas konkurētspēju un inovācijas spēju, kā arī 
nodrošinot piegādes drošību un nodarbinātības veicināšanu Eiropas Savienībā;

5. uzsver, ka gaidāmajā ilgtspēju sekmējošajā stratēģijā attiecībā uz ķimikālijām ir 
jāpievēršas arī ilgtspējīgai materiālu ieguvei un energointensitātei ķīmisko vielu 
ražošanā visā piegādes ķēdē, kā arī veselības aprūpes, sociālajiem un vides standartiem 
un cilvēktiesībām;

6. uzsver, ka ir jāpanāk, lai jaunā stratēģija būtu saskaņota ar pārējiem Eiropas zaļā kursa 
politikas mērķiem un tos papildinātu, tostarp ar Klimata akta, jaunā rīcības plāna pārejai 
uz aprites ekonomiku, jaunās rūpniecības politikas stratēģijas Eiropai un Eiropas Vēža 
uzveikšanas plāna mērķiem, kā arī ar Eiropas ekonomikas jauno kontekstu pēc Covid-
19 krīzes;

7. uzsver, ka jaunajā stratēģijā būtu jānorāda nozares un veidi, kā ķīmisko vielu nozare var 
palīdzēt sasniegt šos mērķus, piemēram, attiecībā uz tīru enerģiju, izejvielām, 
ilgtspējīgu transportu, digitalizāciju un samazinātu patēriņu;
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8. uzskata, ka Komisijai būtu jāierosina vispusīga stratēģija, kuras galvenais pīlārs būtu 
ilgtspēja un kurai būtu jāveicina visu attiecīgo politikas virzienu konsolidācija, ietverot 
ar ķīmiskajām vielām, tirdzniecību, nodokļiem, inovāciju un konkurenci saistītos 
politikas virzienus, kā arī jānodrošina šo politikas virzienu piemērošana, lai piesaistītu 
ieguldījumus Eiropā un izveidotu tirgus aprites un mazoglekļa ražojumiem;

9. uzsver, ka ķīmisko vielu rūpniecības nozare ir ļoti svarīga Eiropas ekonomikai un ka ir 
svarīgi modernizēt un dekarbonizēt šo nozari, lai sasniegtu zaļā kursa mērķus; atzīst, ka 
ķīmisko vielu nozare spēj nodrošināt daudzus mazoglekļa risinājumus; uzsver, ka ir 
būtiski attīstīt ķīmisko vielu nozari, lai palīdzētu sasniegt ES klimata mērķus 
2030. un 2050. gadam; uzsver, ka drošu un ilgtspējīgu inovāciju veicināšana ir pamatā 
pārejai no lineāras uz aprites un ilgtspējīgu rūpniecību, un tas šai nozarei nodrošinātu 
lielu konkurētspējas priekšrocību;

10. uzskata, ka ar ķimikāliju stratēģiju būtu jānodrošina konsekvence un jāveido sinerģija 
starp tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām (piemēram, par REACH, noturīgiem 
organiskajiem piesārņotājiem, dzīvsudrabu, augu aizsardzības līdzekļiem, biocīdiem, 
maksimālajiem atlieku līmeņiem) un ar tiem saistītajiem Savienības tiesību aktiem, 
tostarp tiesību aktiem, kuri reglamentē konkrētus ražojumus (piemēram, rotaļlietas, 
kosmētikas līdzekļus, pārtikas kontaktmateriālus, būvizstrādājumus, zāles, iepakojumu; 
Direktīva (ES) 2019/904 par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem), ražojumu 
vispārējo tiesisko regulējumu (piemēram, par ekodizainu, ekomarķējumu, gaidāmo 
politiku ilgtspējīgu izstrādājumu jomā), vides jomas tiesību aktiem (piemēram, par 
ūdeni, augsni un gaisu) un tiesību aktiem par piesārņojuma avotiem, ietverot 
rūpniecisko iekārtu tiesisko regulējumu (piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvu, 
Seveso III direktīvu), kā arī tiesību aktiem par atkritumiem (piemēram, RoHS direktīva, 
ELV direktīva);

11. uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai tiktu samazināta pārklāšanās starp 
tiesiskajiem regulējumiem un uzdevumiem, kas uzticēti Eiropas Ķimikāliju aģentūrai 
(ECHA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūrai 
(EMA);

12. uzsver, ka ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām ir jābūt saskaņā ar 
riska pārvaldības pasākumu hierarhiju, kas nosaka, ka, kad vien iespējams, priekšroka ir 
iedarbības prevencijas, bīstamu vielu izmantošanas pakāpeniskas izbeigšanas un 
attiecīgo vielu aizstāšanas ar drošākām alternatīvām pasākumiem, nevis kontroles 
pasākumiem;

13. uzsver, ka saistībā ar sabiedrības veselības uzlabošanas un noturīguma pret vīrusiem, 
piemēram, SARS-CoV-2, stiprināšanas pasākumiem ir jāsamazina un jānovērš tādu 
ķīmisko vielu kā endokrīnie disruptori iedarbība, jo ir pierādīts, ka tie būtiski veicina 
hronisku saslimšanu pieaugumu un ka dažas no šīm vielām bojā imūnsistēmu un tās 
reakciju uz iekaisumu39;

14. uzsver, ka ir jāpanāk, lai stratēģijā pilnībā būtu atspoguļots piesardzības princips un 
principi, kas paredz, ka jāveic preventīvas darbības, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, 
vispirms novēršot tā cēloni, un ka jāmaksā ir piesārņotājam, kā arī Eiropas tiesību aktu 

39 https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html 
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par ķīmiskajām vielām pamatprincipi, piemēram, pierādīšanas pienākuma piemērošana 
ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem, un ka tai būtu efektīvi jāpiemēro 
šie principi;

15. uzskata, ka ražotāja paplašinātas atbildības mehānismi būtu labs instruments, ar kuru 
varētu īstenot "piesārņotājs maksā" principu, vienlaikus sekmējot inovācijas;

16. uzsver nepieciešamību noteikt vērienīgus mērķus, lai palielinātu katru gadu analizēto 
ķīmisko vielu skaitu, jo īpaši saistībā ar šo vielu spēju izraisīt endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumus;

17. uzsver, ka šai ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām ir jāiet roku rokā 
ar ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam;

18. vērš uzmanību uz to, ka jaunās ilgtspēju sekmējošas stratēģijas attiecībā uz ķimikālijām 
pamatā būtu jāliek pārliecinoši jaunākie zinātniskie fakti, ņemot vērā risku, ko rada 
endokrīnie disruptori, bīstamas ķīmiskās vielas importētajos ražojumos, kā arī dažādu 
ķīmisko vielu kumulatīvā ietekme un ļoti noturīgas ķīmiskās vielas, un ka turpmākie 
pasākumi regulējuma līmenī, kas nav saistīti ar zinātniskiem jautājumiem (piemēram, 
bīstamības konstatēšana un bīstamības klasifikācija)40, būtu jāveic līdz ar ietekmes 
novērtēšanu, ņemot vērā informāciju no attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
palielinātu skaidrību par prioritātēm;

19. uzsver, ka, lai īstenotu ilgtspējīgu ķīmisko vielu politiku, ir vienlaikus jāizvērš darbība 
vairākos aspektos, proti, jānosaka ilgtspējīgu ķīmisko vielu kritēriji, lai sekmētu 
ieguldījumus, kas palīdzētu novērst un kontrolēt piesārņojumu, jāuzlabo bīstamu 
ķīmisko vielu izsekošana ražojumos un jāsekmē to aizstāšana ar drošākām alternatīvām, 
kā arī jāveido partnerības ar svarīgākajām nozarēm (piemēram, būvniecības, 
tekstilizstrādājumu, elektronikas un autobūves nozarēm), lai izstrādātu aprites 
ekonomikas iniciatīvas);

20. vēlreiz apliecina, ka būtu jānovērš visas regulējuma nepilnības un trūkumi ES tiesību 
aktos par ķīmiskajām vielām, attiecīgie tiesību akti būtu pilnībā jāievieš un ka jaunajai 
ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām būtu efektīvi jāpalīdz ātri un cik 
vien iespējams aizstāt vielas, kas rada ļoti lielas bažas, kā arī citas bīstamas ķīmiskas 
vielas, tostarp endokrīnos disruptorus, ļoti noturīgas ķimikālijas, neirotoksiskas vielas, 
imūntoksiskas vielas un noturīgus organiskos piesārņotājus, kā arī būtu jāpalīdz novērst 
ķimikāliju un vielu nanodaļiņu kumulatīvo ietekmi un ražojumu sastāvā esošo bīstamo 
ķīmisko vielu iedarbību; atkārtoti norāda, ka, aizliedzot šīs ķīmiskās vielas, būtu jāņem 
vērā visi ilgtspējības aspekti;

21. atkārtoti pauž bažas par to, ka tiesību akti, kas aizliedz ķīmisko vielu klātbūtni 
ražojumos, tostarp importētos ražojumos, ir sadrumstaloti, proti, nav ne sistemātiski, ne 
konsekventi, un attiecas tikai uz ļoti nedaudzām vielām, ražojumiem un lietojumiem, 
nereti paredzot daudzus izņēmumus; aicina Komisiju saistībā ar ilgtspēju sekmējošo 
stratēģiju attiecībā uz ķimikālijām piedāvāt rīcības plānu, lai novērstu nepilnības 
pašreizējā tiesiskajā regulējumā, prioritāti piešķirot ražojumiem, ar ko patērētāji bieži 
nonāk ciešā saskarsmē, piemēram, tekstilizstrādājumiem, mēbelēm, bērniem 

40 Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums lietā T-521/14.
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paredzētiem ražojumiem un absorbējošiem higiēnas līdzekļiem;

22. atgādina, ka līdz 2020. gadam visas attiecīgās SVHC, tostarp vielas, kam piemīt 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības un kas rada līdzvērtīgas 
bažas, ir jāiekļauj REACH kandidātvielu sarakstā, un uzsver, ka arī pēc 2020. gada būs 
vajadzīgi centieni, lai atklātu vēl citas iespējamās SVHC un arī turpmāk nodrošinātu 
pilnīgu reģistrācijas dokumentācijas atbilstību; aicina Komisiju ātri pakāpeniski izbeigt 
SVHC izmantošanu;

23. uzskata, ka jaunajai ilgtspēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām būtu 
jānodrošina, lai tirgū netiktu laista neviena ķīmiska viela, kurai ir potenciāli negatīva 
ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, pirms nav rūpīgi novērtēti ar šādu vielu saistītie 
apdraudējumi un riski;

24. uzsver, ka ir vajadzīga nepārprotama apņemšanās garantēt vidēja termiņa un ilgtermiņa 
finansējumu uzlabotākiem un neatkarīgiem pētījumiem par ilgtspējīgu ķīmiju, 
pamatojoties uz integrētu drošību, lai izstrādātu drošas un ilgtspējīgas alternatīvas, 
tostarp tādas, kas nav ķīmiskas, un ka, kad vien iespējams, ir jāveicina kaitīgu 
ķimikāliju aizstāšana, kā arī droša un ilgtspējīga ražošana, nodrošinot atbilstošus 
priekšnoteikumus drošai un ilgtspējīgai inovācijai, kā arī jaunu un drošāku ķīmisko 
vielu izstrādei;

25. uzsver, ka ķīmisko vielu nozarei būtu lielā mērā jāpiedalās šādā finansējumā;

26. uzsver, ka ir vajadzīga skaidra apņemšanās nodrošināt līdzekļus cilvēku 
biomonitoringam un vides monitoringam attiecībā uz ķīmisko vielu ietekmi un 
iedarbību, lai uzlabotu ķīmisko risku novērtējumu un pārvaldību, kā arī lai uzlabotu 
vietējo, reģionālo, valsts un ES līmeņa monitoringa datu kopīgošanu un izmantošanu 
starp valstīm, nozarēm un iestādēm attiecīgās politikas jomās (piemēram, ūdens, 
ķīmisko vielu, gaisa, biomonitoringa, veselības aprūpes jomās); uzsver, ka cilvēku 
biomonitoringa pētījumi būtu jāveic, pilnībā ievērojot attiecīgos tiesību aktus datu 
aizsardzības jomā;

27. uzskata, ka zinātniskos pētījumos, testējot iespējamu toksicitāti, būtu jāņem vērā arī 
epiģenētika; aicina Komisiju atbalstīt šo mērķi un palielināt Eiropas koordināciju un 
darbības biomonitoringa jomā; uzsver, ka ir vajadzīgi pētījumi par nepietiekami 
aplūkotiem jautājumiem, tādiem kā ar endokrīno sistēmu saistītas vēža saslimšanas un 
endokrīno traucējumu sociālekonomiskās sekas;

28. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt ilgtspējīgu pētniecības un inovācijas finansējumu, lai 
uzlabotu zinātnisko izpratni par bīstamu ķīmisko vielu ietekmi uz vidi, veselību, 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu noturību un lai veicinātu pētījumus par labākām 
metodēm ar ķīmiskām vielām saistīto apdraudējumu apzināšanai;

29. atkārtoti uzsver, ka ir jāsamazina un pakāpeniski jāaizstāj izmēģinājumi ar dzīvniekiem, 
plašāk izmantojot jaunas pieejas metodoloģijas un viedas testēšanas stratēģijas, tostarp 
in vitro un in silico metodes; tādēļ prasa strādāt intensīvāk un atvēlēt šim nolūkam 
vairāk finansējuma, lai visos attiecīgajos tiesību aktos — ne tikai tajos, kuri attiecas uz 
kosmētikas līdzekļiem, — iestrādātu prasības par ātru, uzticamu un stabilu nekaitīguma 
novērtēšanu, kas nav saistīts ar dzīvnieku izmantošanu; pauž nožēlu, ka vēl arvien ir 
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šķēršļi, kas ar regulējumu saistītu apsvērumu dēļ neļauj izmantot un pieņemt 
alternatīvas (ar dzīvnieku izmantošanu nesaistītas) testēšanas metodes, un tas daļēji 
skaidrojams ar tādiem faktoriem kā nepilnības pašlaik pieejamajās testēšanas 
pamatnostādnēs41 un nepietiekams finansējums ar dzīvnieku izmantošanu nesaistīto 
testēšanas metožu izpētei un izstrādei; prasa rīkoties, lai šo situāciju novērstu;

30. uzskata, ka jaunas pieejas metožu validēšanā par kritēriju būtu jāizmanto labākā 
pieejamā zinātniskā informācija, nevis novecojuši ar dzīvnieku izmantošanu saistīti 
modeļi;

31. aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek ievērojami paātrināta ar dzīvnieku izmantošanu 
nesaistītu testēšanas metožu validēšana un ieviešana;

32. aicina Komisiju izskatīt digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta potenciālu, lai 
paātrinātu prognozējošo toksikoloģijas instrumentu izstrādi nolūkā atbalstīt inovācijas;

33. uzsver, ka Kosmētikas regulā noteiktos aizliegumus attiecībā uz testiem ar dzīvniekiem 
nedrīkst kompromitēt ar darbībām, kuras veic saskaņā ar citiem tiesību aktiem, 
piemēram, REACH;

34. uzskata, ka ar stratēģiju būtu jāpanāk vispārējā riska novērtējumu plašāka izmantošana 
dažādos tiesību aktos;

35. aicina Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai panāktu, ka ķīmisko vielu kumulatīvā 
ietekme ir pilnībā un konsekventi iekļauta visu attiecīgo tiesību aktu darbības jomā, 
tostarp samazinot iedarbību un vajadzības gadījumā pārskatot datu prasības, kā arī 
izstrādājot jaunas testēšanas metodes, vēlams, saskaņā ar metodoloģiju, par kuru 
vienojušās ES aģentūras;

36. aicina Komisiju sadarbībā ar ECHA, EFSA, dalībvalstīm un citām ieinteresētajām 
personām izstrādāt metodiku, lai ņemtu vērā ķīmisko vielu kumulatīvo ietekmi, tostarp 
vairāku ķīmisko vielu kopējo iedarbību un dažādu avotu radīto iedarbību, piemēram, 
maisījumu novērtēšanas koeficientu, un noteikt juridiskas prasības šo ietekmi ietvert 
riska novērtējumā un pārvaldībā, kas paredzēta visos attiecīgajos tiesību aktos par 
ķīmiskām vielām un emisijām;

37. atzinīgi vērtē principa "viena viela — viens bīstamības novērtējums" piemērošanu, jo tā 
varētu labāk izmantot Savienības aģentūru un zinātnisko iestāžu resursus, izvairīties no 
darba dublēšanās, tajā skaitā testēšanas, mazināt risku, ka ir dažādi novērtējumi ar 
atšķirīgiem rezultātiem, paātrināt ķimikāliju regulējuma izstrādi un panākt šā 
regulējuma konsekvenci un pārredzamību, kā arī garantēt lielāku veselības un vides 
aizsardzību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus nozarē, vienlaikus ņemot vērā MVU 
īpašo situāciju;

38. aicina Komisiju izveidot pilnībā savienotu un savstarpēji izmantojamu ES ķīmiskās 
drošības datubāzi, lai veicinātu netraucētu datu kopīgošanu starp iestādēm un lai 
nodrošinātu publisku piekļuvi pētniekiem, regulatoriem, nozarei un iedzīvotājiem 

41 Fakti, kas konstatēti nozīmīgāko ķimikālijas reglamentējošo tiesību aktu (izņemot REACH) atbilstības 
pārbaudē, kā arī identificētās problēmas, trūkumi un nepilnības (COM(2019) 0264).
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kopumā;

39. uzsver, ka ir jānostiprina sadarbība un koordinācija starp Eiropas vērtēšanas aģentūrām 
EFSA un ECHA kopā ar valstu aģentūrām, izstrādājot kopējas riska novērtēšanas 
pamatnostādnes, proti, par biocīdiem un augu aizsardzības līdzekļiem, kurās ir ņemti 
vērā paši jaunākie zinātniskie rezultāti, lai izvairītos no nekonsekvencēm;

40. uzsver, ka ir vajadzīga integrētāka pieeja, lai kā vienu grupu vērtētu bīstamības, riska 
vai iedarbības ziņā līdzīgas ķimikālijas; tāpēc aicina Komisiju vairāk paļauties uz 
zinātniski pamatotu grupēšanas metodi, gan veicot vērtēšanu, gan pēc tam arī izstrādājot 
regulējumu, un tādējādi nepieļaut vielu nevēlamu aizstāšanu un izvairīties no testiem ar 
dzīvniekiem; uzsver, ka pieeja "viena viela — viens bīstamības novērtējums" nedrīkst 
būt pretrunā grupēšanas metodes izstrādei vielu grupu vērtēšanai kopumā, nedz arī liegt 
iespēju šādu metodi izstrādāt;

41. aicina Komisiju ar ECHA atbalstu nodrošināt forumu, lai analizētu ieguvumus, 
trūkumus, kā arī iespējamību ieviest jaunu shēmu ķīmisko vielu testēšanai, kuras 
ietvaros drošības pētījumus veiktu sertificētas laboratorijas/iestādes, kam tas ir uzticēts 
tiesiskajā regulējumā; izmaksas segtu pieteikumu iesniedzēji, lai ievērotu pierādīšanas 
pienākuma piemērošanu uzņēmumiem;

42. uzskata, ka ir vajadzīgi regulatīvi pasākumi, lai pienācīgi aizsargātu neaizsargātas 
grupas, piemēram, bērnus, grūtnieces, ar krūti barojošas sievietes vai vecāka 
gadagājuma cilvēkus; aicina Komisiju transversāli definēt jēdzienu "neaizsargātas 
grupas" un vajadzības gadījumā ierosināt attiecīgi pielāgot pašreizējās zinātniskās riska 
novērtēšanas pieejas, kā arī pielāgot neaizsargāto grupu aizsardzību visaugstākajiem 
standartiem visos tiesību aktos par ķīmiskajām vielām;

43. aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst ķīmiskām vielām, kuras uzkrājas un ir 
noturīgas organismos, kuras tiek nodotas bērniem grūtniecības vai barošanas ar krūti 
laikā un kuras var ietekmēt vairākas paaudzes;

44. uzsver, ka ir jāizstrādā efektīvs mehānisms, lai koordinētu neaizsargātu grupu 
aizsardzību, piemēram, attiecīgajos ES tiesību aktos ieviešot konsekventas riska 
pārvaldības prasības par vielām, kas rada bažas, tostarp par neirotoksīniem un 
endokrīnajiem disruptoriem;

45. Uzskata, ka ilgstpēju sekmējošai stratēģijai attiecībā uz ķimikālijām būtu jāveicina 
augsts darba ņēmēju aizsardzības līmenis pret kaitīgām ķīmiskām vielām;

46. aicina Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai Direktīvā 2004/37/EK par 
kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, t. i., tās piemērošanas jomā iekļautu 
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas nolūkā direktīvas noteikumus saskaņot ar 
prasībām, kādas kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām 
vielām tiek piemērotas citos ES tiesību aktos par ķīmiskajām vielām (piem., REACH un 
tiesību aktos par biocīdiem, pesticīdiem un kosmētikas līdzekļiem);

47. uzsver, ka ir svarīgi prasīt, lai saskaņā ar REACH iesniegtajos atļaujas pieteikumos būtu 
pietiekami precīzi aprakstīta attiecīgās vielas iedarbība, lai būtu iespējams pienācīgi 
novērtēt risku un īstenot atbilstīgus riska pārvaldības pasākumus, it sevišķi darba 
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ņēmēju labā;

48. uzsver, ka ir būtiski, lai darba devējiem būtu pieejama visaptveroša informācija par 
ķīmisko bīstamību un drošību, jo viņiem ir jāaizsargā un jānodrošina savi darbinieki ar 
pareizām drošības instrukcijām, apmācību un aizsardzības aprīkojumu un jāievieš laba 
uzraudzības sistēma; prasa veikt efektīvas valsts darba inspekcijas un noteikt sankcijas 
par drošības prasību pārkāpumiem; mudina izveidot profilakses komitejas;

49. uzsver, ka iedzīvotājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem ir jāsaņem skaidra un 
saprotama informācija par ķīmiskām vielām visās ES valodās, kā arī ka piegādes ķēdē ir 
jāpalielina pārredzamība un izsekojamība;

50. prasa ar stratēģiju būtiski uzlabot REACH īstenošanu reģistrēšanas, vērtēšanas, 
licencēšanas un ierobežošanas ziņā un nodrošināt skaidrību attiecībā uz tās mijiedarbību 
ar OSH un CLP regulējumiem; atkāroti norāda uz principu "ja nav datu, nav tirgus"; 
uzstāj, ka pēc iespējas drīzāk ir jāpanāk visu vielu reģistrāciju atbilstība; prasa panākt 
to, ka uz jaunāko pieejamo zinātnisko faktu pamata obligāti tiek atjaunināta reģistrācijas 
dokumentācija, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību; prasa nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz to, kā tiek ievēroti reģistrācijas pienākumi, un prasa piešķirt ECHA 
nepārprotamas pilnvaras anulēt reģistrācijas numurus gadījumos, kad kādi minētie 
pienākumi ilgstoši netiek ievēroti; uzsver ECHA un nozares savstarpējo brīvprātīgo 
programmu nozīmi, lai uzlabotu prasībām neatbilstošu reģistrācijas dokumentāciju; 
aicina Komisiju veicināt tādu regulējumu, kas stimulē šādas programmas;

51. aicina Komisiju, dalībvalstis un ECHA sadarboties, lai līdz šā gada beigām 
kandidātvielu sarakstā iekļautu visas attiecīgās un pašreiz zināmās vielas, kas rada ļoti 
lielas bažas, kā 2010. gadā norādīja bijušais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
A. Tajani un komisārs J. Potočnik un kā apstiprināts Komisijas 2013. gada ceļvedī42;

52. aicina Komisiju pienācīgi piemērot REACH regulējumu saskaņā ar 2019. gada 7. marta 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā T-837/16 (Zviedrija pret Komisiju par svina 
hromātiem);

53. aicina Komisiju ievērot REACH noteiktos termiņus, jo īpaši attiecībā uz lēmumiem, kas 
saistīti ar licencēšanu vai ierobežošanu;

54. uzsver, ka ir būtiski prasīt pietiekami precīzi aprakstīt attiecīgās vielas lietojumus 
atļaujas pieteikumos, lai būtu iespējams apzināt piemērotu alternatīvu esību vai neesību;

55. prasa uzlabot ierobežojumu procedūru, grupējot vielas, skaidri apzinot un nosakot riska 
novērtējuma zinātniskās nenoteiktības, kā arī laiku trūkstošās informācijas ģenerēšanai, 
un ņemot vērā izmaksas, kas rastos rīcības neīstenošanas gadījumā; prasa paaugstināt to 
zinātnisko pierādījumu līmeni, kas ir jānodrošina, lai saņemtu atkāpes no ierosinātā 
ierobežojuma;

56. aicina ECHA publiskot toksikoloģiskus un ekotoksikoloģiskus pētījumus, ko iesniedz 
reģistrētās personas un pieteikumu iesniedzēji;

42 https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%205867%202013%20INIT

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%205867%202013%20INIT
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57. aicina Komisiju ierosināt paplašināt REACH 68. panta 2. punktā noteikto paātrināto 
procedūru, kas saistīta ar patērētāju lietojumiem, ietverot tajā visas vielas, kuras rada 
ļoti lielas bažas;

58. uzskata, ka gan riska novērtēšana, tostarp vērtēšana, gan riska pārvaldība kopumā ir 
jāuzlabo un jāpaātrina, jo īpaši attiecībā uz kancerogēno un mutagēno vielu apzināšanu, 
ņemot vērā Komisijas apņemšanos uzveikt vēzi;

59. aicina Komisiju uzlabot testus, kas ietver endokrīno disruptoru modalitātes un 
beigupunktus; norāda, ka, lai gan tiek veikti nozīmīgi testi (piemēram, reproduktīvās 
sistēmas jomā un par ietekmi uz vairogdziedzera hormonu sistēmu), daudziem no šiem 
testiem ir zems jutīgums un reizēm augsts mainīgums, tāpēc to ietekme ir samērā 
ierobežota;

60. prasa Komisijai un dalībvalstīm atturēties no vielu licencēšanas un no ražojumu 
apstiprināšanas, ja nav visu vajadzīgo datu par veselības un vides apdraudējumu vai ja 
pieteikuma iesniedzējs nevar pierādīt piemērotu alternatīvu neesību ar nosacījumu, ka 
tas ir licencēšanas priekšnoteikums43;

61. aicina Komisiju nodrošināt, lai visu ķīmisko vielu riska novērtēšanas procesā kopā ar 
labas laboratorijas prakses (GLP) regulatīvajiem pētījumiem tiktu pilnībā apsvērta un 
vienlīdz ņemta vērā neatkarīga un zinātniski recenzēta literatūra; uzsver, ka tas ir 
efektīvs veids, kā palīdzēt samazināt nevajadzīgus testus ar dzīvniekiem;

62. aicina precizēt noteikumus par ķīmisko vielu reģistrēšanu starplietojumu vajadzībām 
REACH ietvaros, lai tie būtu piemērojami tikai tad, ja starplietojums tiek pārveidots par 
citu reģistrētu vielu, un aicina nodrošināt, ka tiek sistemātiski kontrolēta pilnīga 
atbilstība REACH;

63. aicina Komisiju nodrošināt, ka ir iespējama kaitīgu ķimikāliju ātra, produktīva un 
pārredzama kontrole regulējuma līmenī, kā arī izstrādāt un īstenot agrīnās brīdināšanas 
sistēmu, kas ļautu noteikt jaunus un topošus riska faktorus un tādējādi garantētu 
turpmāko regulējuma līmenī veicamo pasākumu raitu norisi augstākos posmos, kā arī 
ātri samazinātu vispārējo iedarbību;

64. uzskata, ka lielāka pārredzamība attiecībā uz procedūrām un ķīmisko vielu īpašībām ir 
veids, kā panākt augstāku cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni; uzsver, ka ir 
jāuzlabo pārredzamība attiecībā uz reģistrēto personu atbilstību, ķīmisko vielu 
ražošanas apjomu, pilnīgiem pētījumu ziņojumiem, kas pamato koncentrēta izpētes 
kopsavilkuma (RSS) uzticamību, kā arī uz ražošanas plānošanu un vielu, kuras rada ļoti 
lielas bažas, lietošanu;

65. uzsver, ka saskaņā ar CLP un REACH būtu jāpārskata tiesību akti par pārtikas 
kontaktmateriāliem, lai panāktu saskaņotu aizsardzības pieeju tādu materiālu un 
ražojumu drošībai, kuri ir saskarē ar pārtiku;

66. jo īpaši uzsver, ka ir vajadzīgs vispusīgs un saskaņots regulējums attiecībā uz visiem 

43 Kā noteikts Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 7. marta spriedumā lietā T-837/16 (Zviedrija pret Komisiju 
par svina hromātiem).
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pārtikas kontaktmateriāliem, kura pamatā būtu jābūt piesardzības principam, principam 
"ja nav datu, nav tirgus", vispusīgiem drošības novērtējumiem, kuros ietverti visi 
būtiskie drošības un veselības beigupunkti un kuri balstās uz jaunākajiem 
zinātniskajiem datiem par visām ķīmiskajām vielām, ko izmanto pārtikas 
kontaktmateriālos, efektīvai piemērošanai un kvalitatīvākai informācijai patērētājiem;

67. prasa pārtikas kontaktmateriālos pakāpeniski pārtraukt izmantot vielas, kuras rada ļoti 
lielas bažas;

68. ierosina ātri apzināt un apkopot dalībvalstu labāko praksi pārtikas kontaktmateriālu 
regulējumā, ietverot valstu pasākumus, kurus īsteno, lai risinātu jautājumu par 
endokrīno disruptoru un fluorūdeņražu iedarbību;

69. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu saikni starp pārtikas kontaktmateriālu regulējuma 
pārskatīšanu un gaidāmo stratēģiju "No lauka līdz galdam" un Vēža uzveikšanas plānu;

70. pauž satraukumu par daudzām neatbilstībām Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām vielām (PBT) un ļoti noturīgām un ļoti 
bioakumulatīvām vielām (vPvB), kas noteiktas atbilstības pārbaudē; aicina Komisiju 
piedāvāt skaidru rīcības plānu un, pamatojoties uz ietekmes novērtējumiem un 
zinātniskiem datiem, vajadzības gadījumā izstrādāt likumdošanas priekšlikumus par to, 
kā iekļaut visas noturīgās, bioakumulatīvās un toksiskās vielas, ļoti noturīgās un ļoti 
bioakumulatīvās vielas, kā arī noturīgās un mobilās vielas, vienlaikus ņemot vērā visus 
attiecīgos tiesību aktus un vides elementus;

71. mudina Komisiju rīcības plānā par perfluoralkilsavienojumiem (PFAS) noteikt stingrus 
termiņus, lai nodrošinātu visu PFAS nebūtisko lietojumu ātru pakāpenisku izskaušanu, 
kā arī lai ilgtspēju sekmējošās stratēģijas attiecībā uz ķimikālijām ietvaros paātrinātu 
drošu un nenoturīgu alternatīvu izstrādi visiem PFAS lietojumiem;

72. aicina Komisiju definēt bīstamo ķīmisko vielu "būtiskas izmantošanas" jēdzienu un 
kritērijus, par pamatu ņemot Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām 
sniegto būtiskās izmantošanas definīciju, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
reglamentējošiem pasākumiem attiecībā uz nebūtisku izmantošanu;

73. turklāt uzskata, ka vielas, kas ir neirotoksiskas vai imūntoksiskas, būtu jāuzskata par 
tikpat bīstamām kā vielas, kuras saskaņā ar REACH rada ļoti lielas bažas;

74. vēlreiz apliecina, ka uztur spēkā savu 2019. gada 18. aprīlī pausto prasību izstrādāt 
visaptverošu Eiropas Savienības regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem un 
jo īpaši prasību, pamatojoties uz PVO definīciju, horizontāli definēt jēdzienus "viela, 
par kuru ir aizdomas, ka tā ir endokrīnais disruptors" un "viela, kas ir zināma kā 
endokrīnais disruptors vai par tādu tiek uzskatīta" atbilstoši kancerogēnu, mutagēnu vai 
reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu klasifikācijai CLP regulā, attiecīgi pārskatīt datu 
prasības, ar efektīvu rīcību līdz minimumam samazināt endokrīno disruptoru iedarbību 
uz cilvēkiem un vidi kopumā, izstrādāt likumdošanas priekšlikumus, ar ko tiesību aktos 
par rotaļlietām, pārtikas kontaktmateriāliem un kosmētikas līdzekļiem tiek iekļautas 
konkrētas normas, kuras attiecas uz endokrīnajiem disruptoriem, lai tādējādi endokrīnos 
disruptorus uzskatītu par vielām, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reproduktīvajai sistēmai, un pārskatīt visus attiecīgos tiesību aktus, tostarp tiesību aktus 
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par pārtikas kontaktmateriāliem, lai tādējādi panāktu endokrīno disruptoru aizstāšanu;

75. vēlreiz apliecina, ka uztur spēkā savu 2013. gada 14. martā pausto prasību44, ka 
testēšanas metodes un pamatnostādņu dokumenti būtu jāizstrādā tā, lai labāk tiktu ņemti 
vērā endokrīnie disruptori, iespējamā nelielas devas ietekme, kumulatīvā ietekme un 
nemonotonas devas un reakcijas attiecības, jo īpaši attiecībā uz kritiskiem iedarbības 
logiem izstrādes laikā; uzsver, ka endokrīnie disruptori būtu jāatzīst par vielām, kurām 
nevar noteikt nekaitīgas iedarbības robežvērtību, ja vien pieteikuma iesniedzējs nespēj 
zinātniski pierādīt drošu iedarbības robežvērtību;

76. aicina Komisiju ātri īstenot vispiemērotākā tiesību akta par ķīmiskajām vielām (izņemot 
REACH) atbilstības pārbaudē noteiktos ieteikumus, kā arī ieviest jaunas bīstamības 
klases CLP regulā un vienlaikus arī globāli harmonizētajā sistēmā (piemēram, 
endokrīnie disruptori, sauszemes toksicitāte, neirotoksicitāte, imunotoksicitāte, PBT un 
vPvB);

77. uzskata, ka vielas, kas ir noturīgas, mobilas un toksiskas (PMT) vai ļoti noturīgas un ļoti 
mobilas (vPvM), būtu REACH ietvaros jāiekļauj to vielu sarakstā, kuras rada ļoti lielas 
bažas;

78. aicina Komisiju prioritāri apzināt un reglamentēt ķīmiskās vielas, kas rada bažas, 
piemēram, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas un 
endokrīnos disruptorus, arī tās Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, it īpaši attiecībā uz 
darba ņēmēju aizsardzību, jo saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) informāciju vēzis Eiropas Savienībā izraisa 52 % no 
visiem ar darbu saistītajiem nāves gadījumiem45;

79. uzsver, ka ar ilgtspēju sekmējošu stratēģiju attiecībā uz ķimikālijām būtu jāievieš 
polimēru reģistrēšanas process, jāpaplašina standarta informācijas prasības attiecībā uz 
visām šādām vielām no 1 līdz 10 tonnām, jānosaka stingrākas prasības informācijai par 
toksikoloģiskajām īpašībām un par lietojumiem un iedarbību, tostarp pieprasot ķīmiskās 
drošības ziņojumu arī tādām vielām, kuru daudzums ir no 1 līdz 10 tonnām, kā arī 
jāuzlabo sarežģītu vielu novērtēšanas process (piemēram, UVCB — vielām, kuru 
sastāvs nav zināms vai ir mainīgs), un tādēļ jo īpaši būtu jāatbalsta ECHA centieni vēl 
vairāk pilnveidot jau ieviestos risinājumus (piemēram, tādus kā vielas identitātes 
profils); šāda veida vielu novērtēšanai prasa izstrādāt konkrētas metodes, kas ļautu 
īstenot stabilu zinātnē balstītu pieeju un būtu praktiski piemērojamas;

80. atgādina par Savienības apņemšanos nodrošināt ražoto nanomateriālu un materiālu ar 
līdzīgām īpašībām drošību saskaņā ar Septīto vides rīcības programmu un atkārto savus 
2009. gada 24. aprīļa aicinājumus pārskatīt visus attiecīgos tiesību aktus, lai nodrošinātu 
visu nanomateriālu lietojumu drošību ražojumos, kam to dzīves ciklā ir potenciāla 
ietekme uz veselību, vidi vai drošību, un izstrādāt atbilstīgus testus, lai novērtētu 
nanomateriālu radītos apdraudējumus un iedarbību visā to dzīves ciklā;

81. aicina Komisiju precizēt nosacījumus un kritērijus, kuri paredz, ka bionoārdāma vai 

44 Eiropas Parlamenta rezolūcija par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu 
izraisītājiem, OV C 36, 29.1.2016., 85. lpp.
45 https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/ 

https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/
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kompostējama plastmasa nav kaitīga videi un cilvēku veselībai, vienlaikus ņemot vērā 
visas vides jomas, kurās šāda plastmasa varētu nonākt, un piemērojot piesardzības 
principu;

82. aicina Komisiju pabeigt izskatīt ieteikumu par nanomateriālu definēšanu, vajadzības 
gadījumā to pārskatīt un nodrošināt, lai nanomateriāli visos tiesību aktos tiktu 
konsekventi identificēti un pieminēti ar juridiski saistošu definīciju;

83. pieprasa, lai Komisija regulāri lūgtu ECHA novērtēt ES Nanomateriālu novērošanas 
centra (EUON) darbību un ietekmi;

84. prasa pilnībā īstenot tiesību aktus par augu aizsardzības līdzekļiem; aicina Komisiju 
ievērot Parlamenta 2019. gada 16. janvāra vairākus aicinājumus uzlabot Savienības 
pesticīdu licencēšanas procedūru; aicina Komisiju panākt, ka Eiropā ātrāk notiek pāreja 
uz mazāka riska pesticīdiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 47. pantā, un 
samazināt atkarību no pesticīdiem, cita starpā sekmējot un atbalstot integrētās augu 
aizsardzības (IPM) prakses īstenošanu, sasniegt mērķus, kas noteikti direktīvā par 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, un minētās direktīvas mērķus iekļaut attiecīgajos tiesību 
aktos, uzlabot statistikas datus par augu aizsardzības līdzekļiem, izstrādāt labākus riska 
rādītājus, samazināt mēslošanas līdzekļu izmantošanu, lai nepieļautu augsnes 
noplicināšanu, un palīdzēt lauksaimniekiem sasniegt šos mērķus;

85. uzskata, ka, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību un vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus Eiropas lauksaimniekiem, aizliegtas aktīvās vielas 
nevajadzētu ielaist ES tirgū ar importētu ražojumu starpniecību;

86. aicina Komisiju īstenot pasākumus, lai paātrinātu maza riska augu aizsardzības līdzekļu 
izstrādi, un noteikt augsta riska pesticīdu izmantošanas pakāpeniskas pārtraukšanas 
mērķi 2030. gadam;

87. aicina Komisiju noteikt konkrētus mērķus, lai būtiski samazinātu gan ķīmisko pesticīdu 
izmantošanu, gan no tiem izrietošo risku;

88. vērš uzmanību uz to, ka pārskatīšanas programmas izpilde kavējas, un tas raisa bažas, 
un ka ir jāpanāk, lai ātrāk būtu īstenots vispusīgs biocīdu aktīvo vielu, papildvielu un 
paša biocīda nekaitīguma (atkārtots) novērtējums — cita starpā izvērtējot arī īpašības, 
kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus —, jo tas ir vajadzīgs, lai 
garantētu iedzīvotāju veselības un vides aizsardzību;

89. vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi pāriet uz patiesu aprites un klimatneitrālu ekonomiku 
un izstrādāt netoksisku materiālu aprites ciklus; uzskata, ka izstrādājumiem, kas 
izgatavoti no jauniem materiāliem, un tiem, kuri izgatavoti no reciklētiem materiāliem, 
būtu jāatbilst vienādiem ķīmiskajiem standartiem; vēlreiz apliecina, ka saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kā noteikts Atkritumu pamatdirektīvā46, 
darbības, ar kurām tiek novērsta atkritumu rašanās, ir svarīgākas par reciklēšanu, tātad 
ar reciklēšanu nedrīkst attaisnot novecojušu bīstamo vielu turpmāku izmantošanu;

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem (OV 
L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).
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90. atkārtoti norāda, ka jautājums par ražojumiem, kas satur novecojušas vielas, kas rada 
bažas, būtu jārisina ar efektīvu izsekošanas un likvidēšanas sistēmu;

91. vēlreiz apliecina savu 2018. gada 13. septembrī pausto nostāju par iespējām risināt 
jautājumu par ķīmisko vielu, ražojumu un atkritumu tiesību aktu mijiedarbību un jo 
īpaši to, ka vielas, kas rada bažas, ir vielas, kuras atbilst REACH 57. panta kritērijiem kā 
vielas, kas rada ļoti lielas bažas, vielas, kuras ir aizliegtas saskaņā ar Stokholmas 
Konvenciju (POP), konkrētas vielas, kas nav atļautas REACH XVII pielikumā 
minētajos izstrādājumos, un konkrētas vielas, kuras reglamentē saskaņā ar konkrētiem 
nozares un/vai ražojuma tiesību aktiem;

92. uzskata — lai izveidotu netoksisku materiālu aprites ciklus, visā piegādes ķēdē noteikti 
ir jāsniedz patērētājiem un atkritumu apsaimniekotājiem visa nekonfidenciālā 
informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām, kas ir izstrādājumu sastāvā;

93. aicina Komisiju izstrādāt vispusīgus rādītājus par ķīmisko vielu ietekmi uz veselību un 
vidi, kuri cita starpā palīdzētu novērtēt tiesību aktu par ķīmiskajām vielām efektivitāti;

94. aicina Komisiju nodrošināt, ka nevilcinoties tiek izveidota lietotājdraudzīga, 
pārredzama, obligāta un saskaņota sistēma ES sabiedrības informēšanai par bīstamām 
vielām, kuras ir materiālu, izstrādājumu un atkritumu sastāvā, un ka šī sistēma pēc 
iespējas drīzāk ir pieejama visās Savienības oficiālajās valodās;

95. norāda, ka ar stratēģiju būtu jāpalīdz panākt, lai rūpniecība kļūtu klimatneitrāla un 
sasniegtu nulles piesārņojuma mērķi attiecībā uz vidi bez toksiska piesārņojuma, un arī 
jāatbalsta iekšējā tirgus pienācīga darbība, vienlaikus uzlabojot ES rūpniecības 
konkurētspēju, kā arī drošu un ilgtspējīgu inovāciju un ražošanu saskaņā ar zaļo kursu 
un jauno rūpniecības politikas stratēģiju; uzsver, ka stratēģijai būtu jānovērš nevajadzīgs 
administratīvais slogs;

96. norāda, ka ar stratēģiju būtu jāpalīdz panākt, lai ķīmiskā rūpniecība kļūtu klimatneitrāla 
un sasniegtu nulles piesārņojuma mērķus, izstrādājot jaunas integrētas vērtību ķēdes, 
kas apvieno lauksaimniecības un ķīmisko vielu nozares, un arī jāatbalsta iekšējā tirgus 
pienācīga darbība, vienlaikus vairojot ES rūpniecības konkurētspēju un veicinot tajā 
inovāciju;

97. prasa sniegt atbalstu MVU, ieskaitot tehnisko atbalstu bīstamu vielu aizstāšanai ar 
drošākām alternatīvām, lai palīdzētu tiem ievērot ES tiesību aktus ķīmisko vielu jomā 
un virzītos uz drošu un ilgtspējīgu produktu ražošanu un lietošanu, veicinot pētniecību 
un izstrādi; ieguldījumus ilgtspējīgās ķīmiskajās vielās un tehnoloģiskās inovācijas 
saskaņā ar tādām Savienības programmām kā "Apvārsnis Eiropa";

98. uzsver, ka tiesību akti ķīmisko vielu jomā būtu jāizstrādā tā, lai MVU tos varētu īstenot, 
neskarot vajadzīgo aizsardzības līmeni;

99. uzsver, ka tiesību akti, kas nodrošina normatīvo stabilitāti un paredzamību, ir galvenais 
elements, kas dod ievirzi inovācijai, kura ir vajadzīga, lai pārietu uz ķīmisko vielu drošu 
un ilgtspējīgu aprites cikla nozari, tostarp ilgtspējīgi izmantotu atjaunojamās izejvielas 
bioekonomikas atbalstam, un kas dod ievirzi ilgtermiņa ieguldījumiem, lai panāktu no 
toksiskām vielām brīvu vidi; šajā saistībā atbalsta ieinteresēto personu iesaisti;
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100. vērš uzmanību uz to, ka Savienības tiesību aktos par ķīmiskām vielām ir jāiestrādā 
stimuli drošai un ilgtspējīgai ķīmijas nozarei, materiāliem (tostarp plastmasai) un 
tehnoloģijām — arī ar ķīmiju nesaistītām alternatīvām —, kas konceptuāli ir nekaitīgi 
un nav toksiski;

101. šajā saistībā uzsver, ka stratēģijai vajadzētu radīt iespējas tīro tehnoloģiju plašākai 
izmantošanai, lai sasniegtu zaļā kursa mērķus;

102. uzsver, ka ES būtu jāstimulē šādu tehnoloģiju izstrāde un šādas ķīmijas ražošana;

103. aicina Komisiju, pamatojoties uz ECHA zinātnisko priekšlikumu, izstrādāt ES kritērijus 
ilgtspējīgām ķīmiskām vielām; uzskata, ka šie kritēriji jāpapildina ar produktu 
standartiem (piemēram, ilgtspējīgu produktu politikas satvaru);

104. aicina Komisiju stimulēt drošus un ilgtspējīgus produktus un tīru ražošanu, kā arī ieviest 
un/vai pielāgot ekonomikas instrumentus (piemēram, maksas, vides nodokļus, 
paplašinātu ražotāja atbildību), lai panāktu ārējo izmaksu internalizāciju visā ķīmisko 
vielu dzīves ciklā, ieskaitot ar veselību un vidi saistītās izmaksas neatkarīgi no tā, vai 
šādu vielu izmantošana notiek Savienībā vai ārpus tās;

105. atgādina, ka būtiski samazināsies ECHA ieņēmumi no maksas iekasēšanas; prasa 
pārskatīt ECHA finansēšanas modeli un ieviest paredzamu un ilgtspējīgu finansēšanas 
mehānismu, kurš ļautu aģentūrai pienācīgi darboties ilgtermiņā un novērstu jebkādu 
neefektivitāti, jo īpaši budžeta pozīciju neefektīvo sadalījumu, un tādējādi nodrošināt 
aģentūru ar resursiem, kas tai ir vajadzīgi, lai tiktu galā ar pašlaik augošo darba slodzi, 
un ar pietiekamiem papildu resursiem jebkādu nepieciešamo papildu pienākumu izpildei 
jaunajā daudzgadu finanšu shēmā, tostarp ECHA personālu, kas nodarbojas tikai ar 
dzīvnieku aizsardzību un ar tādu metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, veicināšanu visās 
ECHA darbībās;

106. aicina Komisiju un Padomi atturēties no ECHA resursu samazināšanas gada budžeta 
procedūrās un nodrošināt ECHA papildu resursus visiem citiem iespējamajiem 
uzdevumiem, piemēram, vielu novērtēšanai;

107. prasa nodrošināt atbilstošu darbinieku skaitu un budžetu Komisijas dienestiem, kuriem 
jānodrošina sekmīga ilgtspēju sekmējošas stratēģijas attiecībā uz ķimikālijām 
īstenošana; uzsver, ka resursu piešķiršanai ir jāatbilst gan pašreizējām, gan ilgtermiņa 
politiskajām prioritātēm un tādēļ Eiropas zaļā kursa kontekstā sagaida ievērojamu 
cilvēkresursu palielinājumu, jo īpaši Komisijas Vides ģenerāldirektorātā un attiecīgajās 
ES aģentūrās;

108. prasa pilnībā īstenot Savienības tiesību aktus par ķīmiskām vielām; aicina dalībvalstis 
atvēlēt pietiekami daudz resursu, lai panāktu, ka sekmīgāk tiek ievēroti ES tiesību akti 
par ķīmiskām vielām, un prasa Komisijai un ECHA pienācīgi palīdzēt dalībvalstīm to 
izdarīt;

109. aicina Komisiju veikt dalībvalstu izpildes sistēmu revīziju attiecībā uz tiesību aktiem 
ķīmisko vielu jomā un sniegt ieteikumus par uzlabojumiem, stiprināt sadarbību un 
koordināciju starp izpildiestādēm un vajadzības gadījumā ierosināt ES izpildes 
instrumentus; aicina Komisiju izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas 
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(ES) 2019/102047 11. panta 4. punktu, lai nodrošinātu produktu pienācīgu testēšanu visā 
Savienībā;

110. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāsaņem skaidri norādījumi par to, kā stiprināt savas 
izpildes sistēmas ķīmisko vielu tiesību aktu jomā, un ka būtu jāpastiprina koordinācija 
un sadarbība starp dalībvalstu izpildiestādēm šajā jomā; aicina Komisiju sniegt šādus 
norādījumus, pamatojoties uz izpildes sistēmu revīziju un ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
REACH forumā;

111. aicina Komisiju atbalstīt no endokrīniem disruptoriem brīvu Eiropas pilsētu un vietējo 
kopienu tīkla izveidi, lai uzlabotu sadarbību un apmainītos ar paraugpraksi pēc 
analoģijas ar Pilsētas mēru paktu klimata un enerģētikas jomā;

112. aicina Komisiju ātri uzsākt tiesvedību, ja tā konstatē, ka netiek ievēroti ES tiesību akti 
ķīmisko vielu jomā; atgādina par savu 2020. gada 16. janvāra konstatējumu48, ka vides 
pārkāpumu jomā ir nepieciešamas efektīvākas procedūras; aicina Komisiju pārskatīt 
savas iekšējās pamatnostādnes par pārkāpuma procedūrām un izmantot gaidāmo 
paziņojumu par labāku regulējumu, lai nodrošinātu ātru un efektīvu Eiropas tiesību aktu 
izpildi;

113. aicina Komisiju nodrošināt, lai importētās un eksportētās ķīmiskās vielas un ražojumi 
atbilstu tiem pašiem standartiem, kas jāievēro attiecībā uz Savienībā ražotām ķīmiskām 
vielām un ražojumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un trešo 
valstu ražotājiem; uzskata, ka būtu jāuzlabo neatbilstību pārbaudes Savienībā un uz tās 
robežām, tostarp ar pastiprinātu muitas iestāžu sadarbību un šim nolūkam izstrādātu 
īpašu digitālu rīku, ņemot vērā pieredzi, kas iegūta REACH foruma kontekstā; atzinīgi 
vērtē Komisijas ilgtermiņa rīcības plānu vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un 
izpildei49  un aicina Komisiju pilnībā izmantot gaidāmos priekšlikumus, lai nodrošinātu 
ES ķīmisko vielu jomas tiesību aktu izpildi;

114. aicina Komisiju veikt rūpīgu novērtējumu par dalībvalstu atkarību no tādu ķīmisko vielu 
importa no trešām valstīm, kuras ir kritisko vērtību ķēdēs, piemēram, tādās, kas ir 
saistītas ar aktīvām farmaceitiskām sastāvdaļām, dezinfekcijas līdzekļiem utt., un par 
visiem saistītajiem drošības riskiem;

115. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt politikas virzienus, lai sekmētu un veicinātu 
drošu un ilgtspējīgu ķīmisko produktu ražošanu Eiropā stratēģisko vērtību ķēdēs, 
piemēram, aktīvo farmaceitisko vielu un dezinfekcijas līdzekļu ķēdēs, lai atgūtu kontroli 
pār šo stratēģisko jomu un mazinātu Eiropas atkarību no trešām valstīm, nodrošinātu 
drošu piekļuvi un izvairītos no zāļu trūkuma, nemazinot atvērtu ekonomiku ieguvumus 
no starptautiskās tirdzniecības;

116. aicina Komisiju aizliegt importētajos izstrādājumos atliekas no bīstamajām vielām, 
kurām nav robežvērtības un kuras ir aizliegtas ES, jo tām nevar noteikt nekaitīgas 

47 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).
48 Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūcija par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu 
konferences 15. sesiju (COP15), pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
49 2020. gada 10. marta paziņojums, COM(2020)0094.
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iedarbības robežvērtību, un piemērot citām importētajām vielām tādus pašus 
maksimālos atlieku līmeņus (MAL) kā ES ražotām vielām, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES un trešo valstu ražotājiem un lauksaimniekiem;

117. aicina Komisiju un dalībvalstis politiski un finansiāli atbalstīt visas starptautiskās 
struktūras un procesus, kuru mērķis ir panākt pareizu ķīmisko vielu pārvaldību globālā 
mērogā;

118. aicina Komisiju atzīt ķīmisko piesārņojumu (tostarp pesticīdus) par vienu no 
galvenajiem bioloģiskās daudzveidības krīzes cēloņiem un nākt klajā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem, lai risinātu jautājumus saistībā ar noturīgām, akumulatīvām un 
mobilām ķīmiskām vielām vidē un to negatīvo ietekmi uz ekosistēmām un bioloģisko 
daudzveidību;

119. uzsver, ka ķimikāliju ilgtspējībā jāiekļauj arī ķimikāliju ražošanas nozaru un uzņēmumu 
sociālā un vides atbildība visā to piegādes ķēdē;

120. uzskata, ka Savienības ķīmisko produktu drošības standartus vajadzētu popularizēt 
starptautiskā mērogā;

121. aicina Komisiju turpināt darbu pie starptautiskas ķīmisko vielu pārvaldības stratēģiskās 
pieejas (SAICM) pēcteces, tostarp īpašās programmas reformas; aicina Komisiju sniegt 
ieguldījumu sarunās par atbilstīga, paredzama un ilgtspējīga finansēšanas mehānisma 
izveidi šajā jomā;

122. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


