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Leidimas tam tikrais atvejais naudoti natrio dichromatą 
2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo 
sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti natrio dichromatą (Ilario 
Ormezano Sai S.R.L.), projekto (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Europos Parlamentas,

– dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tiktais atvejais naudoti natrio 
dichromatą (Ilario Ormezano Sai S.R.L.), projekto,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 
793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB1 (toliau – 
REACH reglamentas), ypač į jo 64 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Rizikos vertinimo komiteto (RVK) bei Socialinės ir ekonominės 
analizės komiteto (SEAC)2nuomones, pagal REACH reglamento 64 straipsnio 5 dalies 
trečią pastraipą,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 
13 straipsnius3,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 
dėl rezoliucijos,

1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. 
2 Nuomonė „Natrio dichromato naudojimas kaip kandiko vilnos sruogų ir (arba) verpalų 

dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3);
Nuomonė „Natrio dichromato perpakavimas tiekti kaip kandikui vilnos sruogų ir (arba) 
verpalų dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3).

3 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A. kadangi natrio dichromatas yra įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą dėl trijų jam 
būdingų savybių: kancerogeniškumo, mutageniškumo ir reprodukcinio toksiškumo (1B 
kategorija); kadangi natrio dichromatas 2008 m. buvo įtrauktas į REACH reglamento 
kandidatinį sąrašą1dėl to, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/20082 jis priskirtas prie kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 
medžiagų (1B kategorija);

B. kadangi molekulė, kuri sukelia natrio dichromato kancerogeniškumą, yra chromas (VI), 
kurio sudėtyje yra jonas, kuris išlaisvinamas, kai natrio dichromatas ištirpdomas ir 
suskaidomas; kadangi įkvepiamas chromas (VI) sukelia žmonių ir gyvūnų plaučių 
navikus, o į gyvūnų organizmą patekęs oraliniu būdu sukelia virškinamojo trakto 
navikus;

C. kadangi jau 1997 m. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/933 natrio dichromatas buvo 
nustatytas kaip prioritetinė medžiaga, kuri turi būti įvertinta pagal Komisijos reglamentą 
(EB) Nr. 143/974; kadangi 2008 m. Komisija pateikė rekomendaciją dėl natrio 
dichromato poveikio keliamos rizikos mažinimo5;

D. kadangi įmonė Ilario Ormetizano Sai S.R.L (toliau – pareiškėjas) pateikė prašymą leisti 
naudoti natrio dichromatą vilnai dažyti; kadangi RAC ir SEAC nuomonėse paraiška 
apibūdinama kaip pirminės grandies paraiška; kadangi pareiškėjas yra natrio dichromato 
tiekėjas 11 tolesnių naudotojų, kurie gamina dažiklius arba patys yra dažytojai;

E. kadangi REACH reglamento tikslas — užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų 
skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu 
didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas; kadangi, kaip išaiškino Teisingumo 
Teismas, atsižvelgiant į Reglamento preambulės 16 konstatuojamąją dalį, pirminis 
REACH reglamento tikslas yra pirmasis iš šių trijų tikslų6;

F. kadangi REACH reglamente nenumatyta speciali leidimų sistema, taikoma 
vadinamosioms pirminės grandies paraiškoms; kadangi kiekvienas leidimo prašytojas, 
nepriklausomai nuo jo vaidmens ar lygio tiekimo grandinėje, turi pateikti informaciją, 

1 Europos cheminių medžiagų agentūra, 2008 m. spalio 28 d. Vykdomojo direktoriaus 
sprendimas dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų įtraukimo į 
kandidatinį autorizacijos sąrašą. 

2 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

3 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų 
rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 84, 1993 4 5, p. 1).

4 1997 m. sausio 27 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 143/97 dėl prioritetinių 
medžiagų trečiojo sąrašo, numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93 (OL L 25, 
1997 1 28, p. 13).

5 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos rekomendacija dėl natrio chromato, natrio dichromato 
ir 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-izopropilidendifenolio (tetrabrombisfenolio A) keliamos 
rizikos mažinimo priemonių (OL L 158, 2008 6 18, p. 62). 

6 Sprendimas byloje C-558/07 S.P.C.M. SA ir kt. prieš Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, 45 punktas.

https://echa.europa.eu/documents/10162/0594aba7-e06e-45bd-807d-3eb9bd74024c
https://echa.europa.eu/documents/10162/0594aba7-e06e-45bd-807d-3eb9bd74024c
https://echa.europa.eu/documents/10162/0594aba7-e06e-45bd-807d-3eb9bd74024c


išvardytą REACH reglamento 62 straipsnyje;

G. kadangi RAC patvirtino, kad natrio dichromato kancerogeninių savybių išvestinės 
ribinės poveikio nesukeliančios vertės nustatyti neįmanoma, todėl REACH reglamento 
60 straipsnio 3 dalies a punkto tikslais natrio dichromatas laikomas medžiaga, kurios 
kiekio riba nenustatyta; kadangi tai reiškia, jog negalima nustatyti šios medžiagos 
teorinio saugaus poveikio lygio ir to lygio naudoti kaip lyginamojo rodiklio vertinant, ar 
medžiagos naudojimo rizika yra tinkamai kontroliuojama;

H. kadangi REACH reglamento 70 konstatuojamoje dalyje nurodoma, kad „bet kokios 
kitos cheminės medžiagos, kuriai neįmanoma nustatyti saugios poveikio ribos, atžvilgiu 
visada turėtų būti imamasi priemonių, siekiant sumažinti, kiek tai techniškai ir 
praktiškai įmanoma, pavojų ir išsiskyrimus, kad iki minimumo būtų sumažinta 
neigiamo poveikio galimybė“;

I. kadangi RAC padarė išvadą, kad paraiškoje apibūdintos veiklos sąlygos ir rizikos 
valdymo priemonės nebuvo tinkamos ir veiksmingos rizikai mažinti1;

J. kadangi REACH reglamento 55 straipsnyje nustatyta, kad labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų pakeitimas saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis ar 
technologijomis yra pagrindinis skyriaus dėl autorizacijos tikslas;

K. kadangi REACH reglamento 64 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad SEAC turi įgaliojimus 
įvertinti su paraiškoje apibūdintu (-ais) cheminės medžiagos naudojimo būdu (-ais) 
susijusių alternatyvų naudojimo galimybes, jų tinkamumą ir techninį įgyvendinamumą 
ir bet kokį trečiosios šalies įnašą pagal to straipsnio 2 dalį;

L. kadangi REACH reglamento 62 straipsnio 4 dalies e punkte reikalaujama, kad 
pareiškėjas pateiktų „alternatyvų analizę atsižvelgiant į jų riziką ir techninį bei 
ekonominį pakeitimo įgyvendinamumą“;

M. kadangi REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad leidimas naudoti 
medžiagą, kurios rizika nėra tinkamai kontroliuojama, gali būti suteiktas tik tuo atveju, 
jei nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų;

N. kadangi SEAC (Socialinės ir ekonominės analizės komitetas) atkreipė dėmesį į daugelį 
paraiškos gauti leidimą trūkumų, susijusių su alternatyvų analize; kadangi, pasak SEAC, 
pareiškėjas neatsižvelgė į pagrindinius klausimus tiek, kiek tai „trukdo Komitetui 
įvertinti technines galimybes“ ir kai kuriuos aspektus, kurie yra svarbūs, nes alternatyvų 
ekonominį pagrįstumą pareiškėjas tik trumpai aptarė2;

O. kadangi pagrindinis argumentas, kuriuo rėmėsi pareiškėjas, darydamas išvadą, kad nėra 
tinkamų alternatyvų, buvo tai, kad pirkėjai (t. y. drabužių gamintojai ir (arba) 
mažmenininkai) negalėtų priimti tekstilės spalvos kokybės dažant alternatyviomis 
medžiagomis;

P. tačiau, kadangi tariami klientų reikalavimai nebuvo pagrįsti jokiais įrodymais ir 

1 Nuomonė „Natrio dichromato naudojimas kaip kandiko vilnos sruogų ir (arba) verpalų 
dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3), p. 19, 6 
klausimas.

2 Nuomonė „Natrio dichromato naudojimas kaip kandiko vilnos sruogų ir (arba) verpalų 
dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3), p. 24-25.
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neaišku, ar nuoroda „pirmenybė teikiama klientams“ buvo pateikta žinant apie 
visapusišką natrio dichromato keliamą riziką1;

Q. kadangi SEAC taip pat pastebėjo, kad, nepaisant tolesnių tyrimų su pareiškėju, SEAC 
pažymėjo, kad „ar alternatyvus produktas galiausiai bus priimtinas vartojimo grandies 
vartotojams, vis dar yra subjektyvu ir neapibrėžta“2, o SEAC savo išvadose pažymėjo, 
kad: „po to, kai pareiškėjas pateikė paaiškinimą, komitetui vis dar kyla tam tikrų 
abejonių dėl analizės“;

R. kadangi, nepaisant šių trūkumų ir neaiškumų, susijusių su prašymu, SEAC vis tiek 
padarė išvadą, kad nėra tinkamų alternatyvų, paprasčiausiai padarydama bendro 
pobūdžio pareiškimą, kad šie neaiškumai „yra būdingi tokio pobūdžio naudojimui 
(diskusijos apie produktų kokybę gali apimti mados tendencijų ir vartotojų estetinių 
skonių subjektyvumą)“3;

S. kadangi, atsižvelgiant į šį kontekstą, SEAC nuomonė rodo, kad pareiškėjas nepateikė 
išsamios rinkoje esančių alternatyvų analizės, kad būtų galima pakeisti natrio 
dichromato naudojimą tais tikslais, dėl kurių buvo pateikta paraiška ir nepateikė 
tinkamų išvadų;

T. kadangi toks rezultatas nesuderinamas su tuo, kad jau daugelį metų yra žinoma apie 
alternatyvas4, o pirmaujantys mados prekės ženklai prisideda prie nulinio pavojingų 
chemikalų išmetimo (angl. ZDHC) programos veiksmų plano, kuriuo neleidžiama 
tekstilės gamyboje naudoti chromo (VI)5ir kadangi atskiros tekstilės bendrovės turi 
aiškią politiką, pagal kurią draudžiama naudoti chromą (VI) (pvz., H & M)6, įskaitant 
bendroves aukščiausios klasės mados rinkose (Armani7 ir Lanficio Ermenegilido 
Zegna8);

U. kadangi įmonės „Gruppo Colle“ ir „Ormezzano“ buvo vienintelės pareiškėjos pagal 
REACH reglamentą gauti leidimą naudoti chromo turinčius dažiklius;

V. kadangi pagal REACH reglamentą pareiga įrodyti tenka pareiškėjui, siekiančiam 
įrodyti, kad įvykdytos leidimo suteikimo sąlygos; kadangi SEAC turi pareigą teikti 
„mokslines konsultacijas, pagrįstas kompetencijos, skaidrumo ir nepriklausomumo 
principais“, kurios „yra svarbi procesinė garantija, kuria siekiama užtikrinti patvirtintų 

1 Pareiškėjo atliktą alternatyvos analizę galima rasti: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400 

2 Nuomonė „Natrio dichromato naudojimas kaip kandiko vilnos sruogų ir (arba) verpalų 
dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3), p. 24.

3 Nuomonė „Natrio dichromato naudojimas kaip kandiko vilnos sruogų ir (arba) verpalų 
dažymui tamsiomis spalvomis pramoninėmis sąlygomis“ (EB Nr. 234-190-3), p. 26.

4 Žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-
replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44 

5 Žr. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
6 Žr. H&M įmonių grupės cheminių medžiagų apribojimai. 2018 m. gamyboje 

draudžiamų medžiagų sąrašas. 
7 Žr. Bendrovės „Armani“ naudojamų medžiagų apribojimai. Sąrašas Nr. 9 - veiksmingas 

nuo sezono SS 18 pradžios. 
8 Žr. bendrovės „Hunstman“ pranešimą „Rizikas paversti galimybėmis. Kaip tvariai 

dažyti vilną“‘ (p. 18).
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priemonių mokslinį objektyvumą ir užkirsti kelią savavališkoms priemonėms“1;

W. kadangi neaišku, kodėl, nepaisant nustatytų alternatyvų analizės trūkumų ar 
nepakankamumų, SEAC padarė išvadą, kad buvo pakankamai informacijos, kad būtų 
galima padaryti išvadą dėl alternatyvų tinkamumo; kadangi taip pat neaišku, kodėl 
teiginiai apie subjektyvius prioritetus nebuvo atmesti, nors nėra išsamių objektyvių ir 
patikrinamų įrodymų, ir kodėl šie teiginiai nebuvo įvertinti pagal geriausią rinkos 
praktiką;

X. kadangi yra nepriimtina toleruotina daugybę galimų nevaisingumo, vėžio ir 
mutageninio poveikio atvejų, nepaisant to, kad esama alternatyvų natrio chromatui, 
remiantis prielaida, kad dėl subjektyvaus savo vertinimo, rūbų gamintojai nepriims 
alternatyvių sprendimų;

Y. kadangi toks alternatyvų sąvokos aiškinimas ir pareiškėjo reikalaujamų įrodymų lygis 
neatitinka nei tikslo pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas 
alternatyvomis, nei pagrindinio REACH reglamento tikslo užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;

Z. kadangi Komisija žino, kad yra tinkamų alternatyvų, visų pirma remiantis informacijos, 
kuri buvo pateikta per viešas konsultacijas ir per trišalį dialogą2 , kurį Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) surengė dėl įmonės „Gruppo Colle“ atvejo3;

AA. kadangi Komisija neturi ignoruoti ypač svarbios informacijos, iš kurios matyti, kad 
esama tinkamų alternatyvų šiuo identišku atveju;

AB. kadangi REACH reglamento 61 straipsnio 2 dalies b punktu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai bet kuriuo metu peržiūrėti leidimą, jei „gaunama naujos informacijos apie 
galimus pakaitalus“;

AC. kadangi išduodant leidimą naudoti neslenkstinės koncentracijos medžiagą paraiškoms, 
kurių atveju yra aiškiai žinomos turimos alternatyvos, neatitinka sąlygų, nustatytų 
REACH reglamento nuostatose ir būtų nepagrįstai skatinami atsiliekantys subjektai bei 
sukuriamas pavojingas precedentas būsimiems sprendimams dėl leidimų pagal REACH 
reglamentą;

1. mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 
1907/2006 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus, nesilaikant šiame reglamente numatytų 
leidimų suteikimo sąlygų;

2. ragina Komisiją atšaukti savo įgyvendinimo sprendimo projektą ir pateikti naują 
projektą, kuriuo būtų atmetamas prašymas išduoti leidimą naudoti natrio dichromatą 
(Ilario Ormetizzano Sai S.R.L.);

1 2002 m. rugsėjo 11 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) byla Pfizer Animal 
Health SA prieš Europos Tarybą, T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.

2 Kaip paaiškinta RVK ir SEAC nuomonėje dėl „Gruppo Colle“: Natrio dichromato kaip 
kandiko naudojimas vilnos dažymui (EB Nr. 234-190-3) (p. 21 nuoroda į dvi 
alternatyvas - Lanazolį ir Relaną).

3 ECHA priėmė nuomones ir ankstesnes konsultacijas dėl paraiškų autorizacijai gauti 
grupės - Gruppo Colle.S.r.l. - Natrio dichromato kaip kandiko naudojimas vilnos 
dažymui (EB Nr. 234-190-3).

https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cfd792-8986-c451-8ada-d5ba4f2c2649
https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cfd792-8986-c451-8ada-d5ba4f2c2649
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https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/15704/term


3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


