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(D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 daļēji piešķir atļauju izmantot 
hroma trioksīdu (Cromomed S.A. un citi) (D063690/01),

– 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, 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 ņemot vērā tās 64. panta 8. punktu,

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

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

1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
2 Riska novērtēšanas komitejas (RAC) atzinuma un Sociālās un ekonomiskās analīzes 

komitejas (SEAC) atzinuma 2016. gada 9. decembra konsolidētā versija par pieteikumu 
atļaujai izmantot hroma trioksīdu: Funkcionālais hroma pārklājums, ECHA/RAC/SEAC: 
Atzinums Nr. AFA-O-0000006522-78-02/F. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc

3 OV L 55, 28.02.2011., 13. lpp.

https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc


– ņemot vērā Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā T-837/161,

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

– ņemot vēra Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu,

A. tā kā 2010. gadā hroma trioksīds tika iekļauts to vielu provizoriskajā sarakstā, kuras 
saskaņā ar REACH regulu rada ļoti lielas bažas2, 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 pielikumā3 dēļ tā, ka 
uz šo vielu attiecas iepriekš minētā klasifikācija, to Savienībā izmanto ļoti lielos 
daudzumos un ļoti daudzās vietās un tā rada augstu apdraudējumu darbiniekiem4;

C. tā kā Cromomed S.A. un četri citi uzņēmumi (“pieteikuma iesniedzēji”) saskaņā ar 
REACH regulas 62. pantu kopīgi iesniedza pieteikumu atļaujai izmantot hroma trioksīdu 
plašā lietojumu klāstā, tostarp vispārējā inženierijā un tērauda ražošanā5;

D. tā kā Komisija 2016. gada decembrī saņēma RAC un SEAC atzinumus; tā kā projekts 
Komisijas īstenošanas lēmumam REACH komitejai tika iesniegts tikai 2019. gada 
augusts beigās;

E. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas interpretāciju REACH regulas primārais 
mērķis, ņemot vērā tās 16. apsvērumu6, ir nodrošināt augstu cilvēku veselības un vides 
aizsardzības līmeni;

F. 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;

G. tā kā RAC apstiprināja, ka nav iespējams noteikt “atvasināto beziedarbības līmeni” 
hroma trioksīda kancerogēnajām īpašībām; tā kā tāpēc hroma trioksīds klasificējams kā 
“bezrobežvērtības viela”, t. i., viela, kurai nevar noteikt “nekaitīgas iedarbības 
robežvērtību”;

1 Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija/Komisija, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&
doclang=LV&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675

2 https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
3 Komisijas 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 348/2013, 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.).

4 https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation
_20dec2011_en.pdf 

5 Informācija par pieteikumu pieejama šādā vietnē: https://echa.europa.eu/applications-
for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term 

6 Tiesas 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.

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=LV&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=LV&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
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/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term


H. tā kā attiecībā uz šādu “bezrobežvērtības vielu” REACH regulā ir noteikts, ka pēc 
noklusējuma risku nevar uzskatīt par “pietiekami kontrolētu” minētās regulas 60. panta 
2. punkta nozīmē, un šādā gadījumā atļauju var piešķirt tikai tad, ja ir izpildīti 60. panta 
4. punkta nosacījumi;

I. tā kā REACH regulas 60. panta 4. punktā noteikts, ka atļauju var piešķirt tikai tad, ja 
pieteikuma iesniedzējs inter alia pierāda, ka katram lietošanas veidam, par kuru 
iesniegts pieteikums, nav piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas; tā kā saskaņā 
ar minētās regulas 60. panta 5. punktu, apsverot to, vai ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas, Komisijai jāņem vērā visi attiecīgie aspekti, tostarp pieteikuma iesniedzēja 
alternatīvu tehniskā un ekonomiskā iespējamība;

J. tā kā pieteikuma iesniedzēju piedāvāto alternatīvu analīze ir balstīta uz darbu, ko veicis 
Hroma trioksīda atļauju piešķiršanas konsorcijs (CTAC)1; tā kā neskaidrības CTAC 
novērtējumā bija galvenais iemesls, kāpēc Parlaments iebilda pret attiecīgo projektu 
Komisijas īstenošanas lēmumam2;

K. tā kā pieteikumu iesniedzēju piedāvāto alternatīvu analīze ir balstīta uz 
priekšnoteikumu, ka tehniski iespējama alternatīva var būt tikai līdzvērtīga viela3, t. i., 
viena vienīga viela vai tehnoloģija, ar ko vielu, kas rada ļoti lielas bažas, var aizstāt 
visās dažādajās nozarēs un dažādajos lietojumos, kuros tā tiek izmantota4;

L. tā kā šāda pieeja atļaujas pieteikumā, kas attiecas uz ļoti dažādām nozarēm un 
lietojumiem ar ļoti atšķirīgām iedarbības prasībām5, padara “neiespējamu vienas 
alternatīvas atbilstību visām prasībām”, kā to nepārprotami atzinusi SEAC6;

1 SEAC atzinums, 30. lpp.
2 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).

3 SEAC atzinums, 32. lpp., 13. tabula.
4 Sk. pieteikuma iesniedzēju sniegto funkcionālo hroma savienojumu alternatīvu analīzi, 

kas pieejama šādā vietnē: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-
4da8-bf68-4962158a4952 13.–14. lpp. “Nolūkā aizstāt hroma trioksīdu ir testētas 
vairākas alternatīvas. Uzdevums ir atrast aizstājējvielu, kas atbilst visu dažādo produktu 
veidu prasībām un visiem katra konkrētā pielietojuma dažādajiem veidiem un ko 
vienlaikus iespējams realizēt tehniski un ekonomiski. Pašlaik daudzas alternatīvas var 
izmantot konkrētiem lietojumiem, ja ir izpildītas atsevišķas funkcionālajam hroma 
pārklājumam noteiktās prasības, taču nevienai no tām nepiemīt visas galvenās īpašības, 
kas nepieciešamas funkcionālajam hroma pārklājumam ar hroma trioksīda ūdens 
šķīdumu [..]”.

5 Katrā nozarē (piemēram, tērauda rūpniecībā, vispārējās inženierijas nozarē) pastāv 
atšķirīgas tehniskās prasības: sk. SEAC atzinums, 34. lpp., uzsverot dzeltenās 
alternatīvas, kuru “parametri/ novērtēšanas kritēriji ir piemēroti atsevišķām prasībām 
saistībā ar dažiem, bet ne visiem lietojumiem/ nozarēm”.

6 SEAC atzinums, 36. lpp.: “Tik tiešām pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka alternatīvas ir 
daudzsološas tikai tad, ja tās atbilst iepriekš minēto rūpniecības nozaru transversālajām 
prasībām (lai gan pieteikuma iesniedzēju apgrozījums šajās nozarēs ir ļoti ierobežots), 
kas padara neiespējamu vienas vienīgas alternatīvas atbilstību visām prasībām” (autora 
izcēlums).

https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952
https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952


M. tā kā, piemērojot šādu pieeju, nepamatoti tiek diskriminētas alternatīvas, kas ir 
pieejamas vai nu konkrētās nozarēs, vai konkrētiem lietojumiem, un līdz ar to 
pieteikuma iesniedzējiem tiktu piešķirta nelikumīga atkāpe no pienākuma pierādīt, ka 
nepastāv katram izmantošanas veidam atbilstīgas alternatīvas; tā kā ar šādu pieeju 
netiek ņemts vērā REACH regulas 55. pantā noteiktais aizstāšanas mērķis un netiek 
veicināta inovācija;

N. tā kā SEAC norādīja, ka pieteikuma iesniedzēju analīze par to, vai ir pieejamas tehniski 
piemērotas alternatīvas, nav pietiekami pamatīga un tai trūkst skaidra mērķa1; tā kā 
SEAC paziņoja, ka pieteikuma iesniedzēji nav pārliecinoši pierādījuši, ka nepastāv 
pieejamas alternatīvas hroma pārklājuma lietojumiem, turklāt SEAC bija informēta par 
pašreizējām alternatīvām, kas varētu būt tehniski iespējamas dažos lietojumos, par 
kuriem iesniegts pieteikums2; tā kā SEAC apstiprināja, ka tai būtu vajadzīga papildu 
informācija, lai izdarītu secinājumus par alternatīvu ekonomisko iespējamību3;

O. tā kā tas liecina, ka pieteikuma iesniedzēji nav izpildījuši pierādīšanas pienākumu, kas ir 
pretrunā REACH regulas prasībām, kā to apstiprinājusi Vispārējā tiesa4 ;

P. tā kā SEAC, vadoties pēc saviem pieņēmumiem, tomēr turpināja apgalvot, ka 
“alternatīvas, ja tādas ir un ja tās ir tehniski iespējamas, visticamāk nebūs ekonomiski 
iespējamas”5  (autora izcēlums); tā kā, pirmkārt, SEAC nav pienākuma aizpildīt robus 
pieteikumā, sniedzot savus pieņēmumus, un, otrkārt, formulējums “visticamāk nebūs” 
liecina, ka joprojām pastāv neskaidrības;

Q. tā kā SEAC uzskata, ka alternatīvas nav tehniski un ekonomiski iespējamas, neatbilst tās 

1 SEAC atzinums, 35.–36. lpp.: “SEAC uzskata, ka pieteikuma iesniedzēji ir snieguši 
vispārēju novērtējumu par dažādās rūpniecības nozarēs izmantojamo alternatīvu 
tehnisko un ekonomisko iespējamību ..., bez pietiekami detalizētas analīzes, kā tieši 
iespējams hroma trioksīdu aizstāt lietojumos, uz kuriem attiecas iesniegtais pieteikums. 
… SEAC piekrīt pieteikuma iesniedzēju secinājumam, ka analīzē izvērtētās alternatīvas 
nenodrošina atsevišķas pamatfunkcijas. Tomēr SEAC vēlas norādīt, ka alternatīvu 
analīze nav pietiekami rūpīga un tai trūkst skaidra mērķa attiecībā uz to, kā 
pieprasījuma iesniedzēji faktiski izmanto hroma trioksīdu. Pieteikuma iesniedzēji 
norādījuši, ka dažas alternatīvas ir daudzsološas, un apgalvojuši, ka tās testē tērauda 
ražošanas nozare. Tomēr šajā ziņā pieteikuma iesniedzēji nav iesnieguši nedz 
padziļinātu it kā daudzsološo alternatīvu analīzi, nedz pētniecības un izstrādes plānus. 
[..] Līdz ar to SEAC apšauba šīs analīzes atbilstību konkrētā pieteikuma darbības 
jomai.” (autora izcēlums).

2 SEAC atzinums, 50. lpp.: “Pieteikuma iesniedzējiem nav izdevies pierādīt apgalvojumu, 
ka nekādas hroma pārklājuma lietojumu alternatīvas (pieteikuma iesniedzēju 
uzņēmējdarbības nozarēs) nebūs pieejamas vai arī nevarēs būt pieejamas parastajā 
pārskata periodā. SEAC ir informēta par alternatīvām pārklājuma tehnoloģijām, kas jau 
varētu pastāvēt vai kļūt tehniski iespējamas attiecībā uz konkrētām detaļām, kuru 
pārklāšanu spētu nodrošināt divi no pieciem pieteikuma iesniedzējiem.”

3 SEAC atzinums, 37. lpp., jo īpaši sk. 7.2. iedaļas noslēgumu: “Tomēr būtu jāsniedz 
papildu informācija par to detaļu īpatsvaru, kas varētu tikt pārklātas ar tehniski 
iespējamu alternatīvu risinājumu, lai SEAC spētu izdarīt secinājumus par šādas 
alternatīvas ekonomisko iespējamību”.

4  Tiesas spriedums lietā T-837/16, 79. punkts.
5  SEAC atzinums, atbilde uz 7.2. jautājumu, 36. lpp.



konstatējumiem un nevar tikt izmantotas, ņemot vērā pieteikuma nepilnības;

R. tā kā Vispārējā tiesa skaidri norādīja, ka “vienīgi Komisijas kompetencē ir pārbaudīt, 
vai šajā tiesību normā paredzētie nosacījumi [REACH regulas 60. panta 4. punkts] ir 
izpildīti ”,1 ka Komisijai nav saistoši SEAC vai RAC atzinumi un ka Komisijai nav 
jāievēro SEAC vai RAC atzinumi, ja atzinumu pamatojums nav “pilnīgs vai saskanīgs 
vai arī ja pamatojums nav atbilstošs”2;

S. tā kā Komisija, apstiprinot SEAC nesaskanīgo atzinumu projektā Komisijas īstenošanas 
lēmumam3, nav izpildījusi Vispārējās tiesas noteiktos pienākumus;

T. tā kā projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 8. apsvērumā skaidri norādīts, ka “SEAC 
nevarēja izslēgt, ka nepastāv neskaidrība par to alternatīvu tehnisko iespējamību, kas 
attiecas uz dažiem konkrētiem lietojumiem, kuri ietilpst paredzētās izmantošanas jomā”;

U. tā kā Vispārējā tiesa konstatēja, ka, neraugoties uz dažādu atļaujas piešķiršanas 
procedūrā iesaistītu dalībnieku sniegto informāciju, joprojām pastāv neskaidrības 
saistībā ar nosacījumu par alternatīvu nepieejamību, un attiecīgi jāsecina, ka pieteikuma 
iesniedzējs nav izpildījis pierādīšanas pienākumu un ka tādējādi atļauja tam nevar tikt 
piešķirta4;

V. tā kā, ņemot vērā 8. apsvērumā minēto neskaidrību, projekts Komisijas īstenošanas 
lēmumam pārkāpj Vispārējās tiesas spriedumu;

W. tā kā Komisija cenšas attaisnot savu lēmumu, apliecinot, ka nosacījumi — kuri, kā to 
apgalvo Komisija, ierobežo atļauto lietojumu darbības jomu5  —, novērš nepilnības 
pieteikumā, kas attiecas uz alternatīvo risinājumu analīzi;

X. tā kā pieņemt nosacījumus ir likumīgi un atbilstīgi, ja tie patiešām ierobežo atļaujas 
darbības jomu, uzskaitot konkrētos izmantošanas veidus, kurus Komisija atļaujas 
piešķiršanas brīdī uzskata par tādiem, kam nav piemērotu alternatīvu;

Y. tā kā šajā gadījumā Komisija tomēr nav iekļāvusi atļaujas darbības jomas definīciju6, 
kas liecina, ka Komisija nav pieņēmusi galīgo lēmumu par to, kādiem lietojumiem 
lēmuma pieņemšanas dienā nebija piemērotu alternatīvu; tā kā, gluži pretēji, Komisija, 
pieņemot minētos nosacījumus, ir deleģējusi pieteikuma iesniedzējiem savas 
ekskluzīvās pilnvaras un, izskatot katru gadījumu atsevišķi, veikt galīgo novērtējumu un 

1 Tiesas spriedums lietā T-837/16, 64. punkts.
2 Tiesas spriedums lietā T-837/16, 66. un 68. punkts.
3 Projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, 8. punkts.
4 Tiesas spriedums lietā T-837/16, 79. punkts.
5  Projekta Komisijas īstenošanas lēmumam 1. pants: “Atļautā izmantošana” attiecas uz 

“funkcionālā hroma pārklājuma izmantošanu, ja paredzētais lietojums saistīts ar kādu no 
šādām pamatfunkcijām vai īpašībām: dilumizturība, cietība, slāņa biezums, 
korozijizturība, berzes koeficients un iedarbība uz virsmas morfoloģiju.” Sniegts 
precizējums — nav šaubu, ka “atļauja lietot hroma trioksīdu netiek piešķirta 
funkcionālā hroma pārklājumam, ja tas nav saistīts ar kādu no pirmajā daļā minētajām 
pamatfunkcijām”.

6 t. i., pēc atļaujas saņemšanas ļaujot pieteikuma iesniedzējiem izlemt (un izpildes 
iestādēm izvērtēt), vai kāda no uzskaitītajām funkcijām ir “vajadzīga” izmantošanai. 



pieņemt lēmumu par atļaujas darbības jomu;

Z. tā kā Vispārējā tiesa šādu pieeju uzskatīja par nelikumīgu1;

AA. tā kā saskaņā ar Vispārējās tiesas spriedumu gadījumā, ja pieejamā informācija liecina, 
ka principā ir pieejamas piemērotas alternatīvas, bet pieteikuma iesniedzējs nespēj šīs 
alternatīvas tehniski vai ekonomiski realizēt, tad pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz 
aizstāšanas plāns, un pēc šāda plāna iesniegšanas atļauju varētu likumīgi piešķirt2;

AB. tā kā, lai gan informācija par alternatīvām bija pieejama pirms SEAC atzinuma3 
pieņemšanas, pieteikuma iesniedzēji saskaņā ar SEAC atzinumu tos padziļināti 
neizmeklēja, nedz arī sniedza sīkākus plānus, kā ņemt vērā tendences pētniecības un 
izstrādes jomā (R&D)4 ;

AC. tā kā Komisija ir ierosinājusi piešķirt atļauju, pamatojoties uz to, ka pieteikuma 
iesniedzējiem pieejamās alternatīvas principā nav tehniski vai ekonomiski iespējamas, 
lai gan viņi nav snieguši nedz pietiekamu informāciju par ekonomisko iespējamību, kā 
to norādījusi SEAC, nedz aizstāšanas plānu, tādējādi pārkāpjot REACH regulas 62. 
panta 4. punkta f) apakšpunktu;

AD. tā kā saskaņā ar REACH regulas 60. panta 7. punktu atļauju piešķir tikai tad, ja 
pieteikums iesniegts atbilstīgi minētās regulas 62. panta prasībām;

AE. tā kā projekts Komisijas īstenošanas lēmumam ir pretrunā Vispārējās tiesas spriedumam 
un REACH regulas 60. panta 4. un 7. punktam,

1. uzskata, ka projekts Komisijas īstenošanas lēmumam pārsniedz Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2. aicina Komisiju atsaukt projektu īstenošanas lēmumam un iesniegt jaunu projektu, ar ko 
atļauju piešķirtu tikai konkrētiem izmantošanas veidiem, kuri attiecīgi definēti un 
kuriem nav pieejamas piemērotas alternatīvas;

3. aicina Komisiju drīzumā pieņemt lēmumus par šo pieteikumu un citiem pieteikumiem, 

1 Tiesas spriedums lietā T-837/16, 83. punkts. Sk. 97. punktu: “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.” Sk. arī 86. un 98. punktu.

2 Tiesas spriedums lietā T-837/16, 76. punkts; saskaņā ar REACH regulas 62. panta 4. 
punkta f) apakšpunktu un 60. panta 4. punkta c) apakšpunktu. 

3 SEAC atzinums, 37. lpp.: “Laikā, kad notika sabiedriskā apspriešana par citiem hroma 
trioksīda lietojumiem, SEAC uzzināja, ka pastāv alternatīvas pārklāšanas tehnoloģijām, 
ko varētu izmantot dažu konkrētu detaļu pārklāšanai.”

4  SEAC atzinums, 37. lpp.: “Lai gan pieteikuma iesniedzēji norāda, ka dažas alternatīvas 
ir daudzsološas un pašlaik tās tiek testētas tērauda ražošanas nozarē, viņi šo alternatīvu 
pētīšanu neturpina; nedz arī viņi piedāvā sīkākus plānus, kā ņemt vērā R&D tendences 
šajā jomā.”



kas attiecas uz šo pašu vielu, pilnībā ievērojot REACH regulu;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


