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Grozījums Nr. 1
Anja Hazekamp, Tilly Metz, Mick Wallace, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra (“ECHA”) ir vadošā to regulatīvo 
iestāžu struktūra, kas īsteno Savienības 
tiesību aktus par ķimikālijām, un tās 
darbība nāk par labu cilvēku veselībai un 
videi, kā arī sekmē inovāciju un 
konkurētspēju; norāda, ka tā sniedz 
informāciju par ķimikālijām, palīdz 
uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības 
un veicina ķimikāliju drošu izmantojumu;

1. atgādina, ka Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra (“ECHA”) ir vadošā to regulatīvo 
iestāžu struktūra, kas īsteno Savienības 
tiesību aktus par ķimikālijām, un tās 
darbība nāk par labu cilvēku veselībai un 
videi, kā arī sekmē inovāciju un 
konkurētspēju; norāda, ka tā sniedz 
informāciju par ķimikālijām, palīdz 
uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības 
un veicina ķimikāliju drošu izmantojumu; 
uzsver, ka Regulā (EK) Nr. 1907/20061a 
(REACH regula) ir noteikts, ka tas būtu 
jādara tā, lai nodrošinātu, ka 
izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir tikai 
galējais līdzeklis un ka tiek veicināta tādu 
metožu izmantošana, kurās neizmanto 
dzīvniekus;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (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/EK (OV 
L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2
Monika Beňová

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka kopš pēdējā reģistrācijas 
termiņa 2018. gadā, kas noteikts saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/20061 (“REACH 
regula”), ir būtiski samazinājušies ECHA 
ieņēmumi no maksām un līdz ar to tai ir 
nācies aizvien vairāk izmantot Savienības 
līdzekļus savu darbību finansēšanai;

3. atzīst, ka kopš pēdējā reģistrācijas 
termiņa 2018. gadā, kas noteikts saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/20061 (“REACH 
regula”), ir būtiski samazinājušies ECHA 
ieņēmumi no maksām un līdz ar to tai ir 
nācies aizvien vairāk izmantot Savienības 
līdzekļus savu darbību finansēšanai; atzīst, 
ka tiek prognozēts, ka ieņēmumi no 
maksām turpinās samazināties, 
nenodrošinot pietiekamu noteiktības 
līmeni; uzsver, ka ECHA būtu jāpārvalda, 
izmantojot ilgtspējīgu un paredzamu 
finansēšanas modeli; uzsver, ka pastāvīga 
budžeta nenoteiktība var negatīvi ietekmēt 
ECHA pilnvaru īstenošanu;

__________________ __________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(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/EK (OV L 396, 
30.12.2006., 1. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(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/EK (OV L 396, 
30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 3
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa ECHA, kura ir viena no 
aģentūrām, kas Savienībā atbild par 
reglamentēto produktu novērtēšanu, 
piešķirt uzdevumu izpildei pietiekamu 
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finansējumu;
Or. en

Grozījums Nr. 4
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina ECHA stingrāk sekot tam, 
lai no tirgus tiktu izņemtas ķīmiskās 
vielas, kuru reģistrācijas dokumentācija ir 
nepilnīga, saskaņā ar REACH principu 
“ja nav datu, nav tirgus”; norāda uz 
ECHA apņemšanos līdz 2027. gadam 
pārskatīt visu reģistrācijas dokumentāciju 
un tās 2019. gada decembrī publicēto 
sarakstu, kurā ir vairāk nekā 21 000 
reģistrēto vielu, kas atzīmētas tās 
ķīmiskajā vidē un sadalītas pa grupām 
atbilstoši spēkā esošajām, uzsāktajām, 
sagatavošanā esošajām vai gaidāmajām 
regulatīvajām darbībām; pauž bažas par 
to, ka lielākā daļa REACH reģistrēto vielu 
joprojām nav iedalītas kādā no minētajām 
grupām, kas nozīmē, ka attiecībā uz tām 
nav veikta nekāda novērtēšanas vai 
prioritāšu noteikšanas procedūra, lai 
lemtu par turpmākas reglamentējošas 
darbības nepieciešamību; atzīst, ka 
principa “ja nav datu, nav tirgus” pilnīga 
un stingra īstenošana prasītu visas 
dokumentācijas pilnīgu pārskatīšanu un 
tādējādi ievērojami palielinātu 
programmas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Martin Hojsík

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir jānodrošina ECHA 
spēja ilgtermiņā īstenot savas pilnvaras; 
šajā sakarībā prasa risināt jautājumu par 
paredzamības trūkumu attiecībā uz 
ECHA budžeta ieņēmumiem; norāda uz 
to, ka ieņēmumiem no maksām ir 
tendence samazināties, un uzskata, ka bez 
liekas kavēšanās būtu jāizstrādā un 
jāievieš jauns stabilas finansēšanas 
modelis; turklāt uzsver, ka ir jānodrošina 
atbilstošs personāls, atspoguļojot 
vajadzības saistībā ar Eiropas zaļo kursu 
un Savienības Ilgtspēju sekmējošu 
ķimikāliju stratēģiju, aprites ekonomikas 
rīcības plānu un jo īpaši nulles 
piesārņojuma stratēģiju, un ka ir 
vajadzīgi papildu resursi jebkādu 
nepieciešamo papildu uzdevumu 
veikšanai, piemēram, vielu 
pašnovērtējuma veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Anja Hazekamp, Tilly Metz, Mick Wallace, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka ECHA 
budžetā trūkst līdzekļu, kas īpaši 
paredzēti, lai nodrošinātu zināšanas par 
testēšanas metodēm, kurās neizmanto 
dzīvniekus, un lai veicinātu šādu metožu 
izmantošanu; atkārtoti aicina nodrošināt 
resursus ECHA darbiniekiem, kas 
nodarbojas tikai ar dzīvnieku aizsardzību 
un ar tādu metožu, kurās neizmanto 
dzīvniekus, veicināšanu visās ECHA 
darbībās1a;
__________________
1a Eiropas Parlamenta 2020. gada 
10. jūlija rezolūcija par ilgtspēju 
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sekmējošu stratēģiju attiecībā uz 
ķimikālijām, P9 TA(2020)0201.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju nekavējoties atzīt 
un ierobežot vielas, kas iekļautas ECHA 
to vielu kandidātsarakstā, kas rada ļoti 
lielas bažas, iekļaujot tās REACH regulas 
XIV pielikuma tā dēvētajā licencēšanas 
sarakstā; pauž nopietnas bažas par to, ka, 
lai gan ECHA līdz šim ir ieteikusi XIV 
pielikuma licencēšanas sarakstā iekļaut 
92 vielas, Komisija ir rīkojusies tikai 
attiecībā uz 54 vielām un vēl nav 
pieņēmusi lēmumu par atlikušajām 38 
vielām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Monika Beňová

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka 2019. gada sākumā 
ieviestā jaunā organizatoriskā struktūra tika 
izstrādāta, lai palielinātu ECHA 
savienojamību un sekmētu uz sadarbību 
vairāk orientētas darba metodes; atzinīgi 
vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2018. gadu ir 
veikts par 50 % vairāk vielu pilno 
atbilstības pārbaužu;

8. atzīst, ka 2019. gada sākumā 
ieviestā jaunā organizatoriskā struktūra tika 
izstrādāta, lai palielinātu ECHA 
savienojamību un sekmētu uz sadarbību 
vairāk orientētas darba metodes; atzinīgi 
vērtē vielu pilno atbilstības pārbaužu 
palielinājumu par 50 % salīdzinājumā ar 
2018. gadu, kas panākts, pateicoties tam, 
ka atbilstības pārbaudēm tika veltīta 
lielāka uzmanība, pārvietojot iekšējos 
darbiniekus un nepiešķirot ECHA papildu 
resursus;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a mudina ECHA turpināt centienus 
saistībā ar REACH dokumentācijas 
novērtēšanas pārbaužu veikšanu un 
uzlabot procesa efektivitāti; atgādina, ka 
dokumentācijas izvērtēšanas pārbaudēs 
par vairāk nekā 2 000 dokumentācijām, 
kas aptvēra 700 vielas, atklājās, ka 70 % 
dokumentāciju neatbilda REACH 
juridiskās informācijas prasībām vai tajās 
nebija pietiekamas informācijas, lai 
nodrošinātu drošu lietošanu attiecībā uz 
Savienības iedzīvotājiem un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina ECHA uzlabot savas 
datubāzes pārredzamību un 
lietotājdraudzīgumu, kā arī saskarni starp 
novērtēšanu un turpmāko riska 
pārvaldību, cita starpā, piemēram, 
iekļaujot datubāzē īsu piezīmi par ECHA 
reģistrētajām vielām attiecībā uz 
dokumentācijas atbilstību un 
novērtēšanas statusu, pievienojot vielu 
novērtēšanas rezultātus (ir vai nav 
vajadzīga turpmāka riska pārvaldība), 
skaidri norādot, vai dokumentācija ir 
atzīta par neatbilstīgu un uz kāda pamata, 
un pievienojot Apelācijas padomes 
lēmumu rezultātus, kā arī ECHA veiktos 
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vai plānotos turpmākos pasākumus;
Or. en

Grozījums Nr. 11
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c prasa ECHA izstrādāt 
norādījumus par minimālajām 
informācijas prasībām, kas vajadzīgas, lai 
pamatoti piešķirtu atkāpes no 
ierobežojumiem, un nodrošināt, ka 
nekādas atkāpes netiek pieņemtas, ja 
reģistrācijas dokumentācija neatbilst 
prasībām vai nav atjaunināta;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Monika Beňová

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka ECHA ar saprašanās 
memorandu palīdzību cieši sadarbojas ar 
citām aģentūrām, tādām kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs un 
Eiropas Zāļu aģentūra; uzsver, cik būtiska 
ir šāda pieeja, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp šo aģentūru darbu un ievērotu 
pareizas finanšu pārvaldības prasības;

9. atzīmē, ka ECHA ar saprašanās 
memorandu palīdzību cieši sadarbojas ar 
citām aģentūrām, tādām kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs un 
Eiropas Zāļu aģentūra; uzsver, cik būtiska 
ir šāda pieeja, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp šo aģentūru darbu un ievērotu 
pareizas finanšu pārvaldības prasības; 
atzinīgi vērtē kopīgu pakalpojumu 
izmantošanu un mudina aģentūras 
sadarboties, ja un kad vien tas ir 
iespējams;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Alexandr Vondra

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīmē, ka ECHA ar saprašanās 
memorandu palīdzību cieši sadarbojas ar 
citām aģentūrām, tādām kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs un 
Eiropas Zāļu aģentūra; uzsver, cik būtiska 
ir šāda pieeja, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp šo aģentūru darbu un ievērotu 
pareizas finanšu pārvaldības prasības;

9. atzīmē, ka ECHA, izmantojot 
saprašanās memorandu, cieši sadarbojas ar 
citām aģentūrām, tādām kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs un 
Eiropas Zāļu aģentūra; uzsver, cik būtiska 
ir šāda pieeja, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp šo aģentūru darbu un ievērotu 
pareizas finanšu pārvaldības prasības;

Or. en


