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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām 
vajadzībām izmantot nātrija dihromātu (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

– 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 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 

1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. 
2 Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 

dark colours in industrial settings [atzinums par nātrija dihromāta kā kodinātāja 
izmantošanu vilnas šķiedras un/vai dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības 
objektos] (EC Nr. 234-190-3);
Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as 
sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings [atzinums par pārsaiņošanu, 
ko veic nātrija dihromātam, kuru kā kodinātāju paredzēts piegādāt vilnas šķiedras un/vai 
dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības objektos](EC Nr. 234-190-3).

https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/a643ea5d-e60f-0612-598f-9457b90fb194
https://echa.europa.eu/documents/10162/a643ea5d-e60f-0612-598f-9457b90fb194


kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1,

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

– ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A. tā kā trīs būtisku īpašību dēļ nātrija dihromāts ir iekļauts REACH regulas 
XIV pielikumā, proti, tas ir kancerogēns, mutagēns un toksiski iedarbojas uz 
reproduktīvo sistēmu (1.B kategorija); tā kā REACH regulas kandidātu sarakstam nātrija 
dihromāts tika pievienots 2008. gadā2, kad saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1272/20083 bija klasificēts kā kancerogēna, mutagēna un 
reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija);

B. tā kā molekulārās uzbūves līmenī nātrija dihromāta kancerogenitāti nosaka hromu (VI) 
saturošs jons, kurš izdalās nātrija dihromāta šķīdināšanas vai noārdīšanās procesā; tā kā 
hroma (VI) ieelpošana cilvēkiem un dzīvniekiem izraisa plaušu audzējus, un perorāli tas 
dzīvniekiem izraisa kuņģa-zarnu trakta audzējus;

C. tā kā jau 1997. gadā saistībā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/934 nātrija dihromāts 
tika atzīts par prioritāru vielu, kas jāizvērtē saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 143/975; tā kā 2008. gadā Komisija sniedza ieteikumu par to, ka nātrija dihromāta 
iespējamā iedarbība ir jāsamazina6;

D. tā kā no Ilario Ormezzano Sai S.R.L. (pieteikuma iesniedzējs) ir saņemts pieteikums 
atļaut izmantot nātrija dihromātu vilnas krāsošanai; tā kā Riska novērtēšanas komiteja 
(RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) šo pieteikumu ir 
raksturojušas kā „augšposma” pieteikumu; tā kā pieteikuma iesniedzējs ir nātrija 
dihromāta piegādātājs 11 pakārtotajiem lietotājiem, kas ražo vai paši izmanto 
krāsvielas;

E. tā kā REACH regulas mērķis ir augstā līmenī nodrošināt cilvēka veselības un vides 
aizsardzību, tādēļ cita starpā veicinot alternatīvu metožu izmantošanu vielu bīstamības 
novērtēšanai, un nodrošināt vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, vienlaikus veicinot arī 

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
2 European Chemicals Agency. Decision by the Executive Director of 28 October 2008 

on the inclusion of substances of very high concern in the candidate list [Eiropas 
Ķimikāliju aģentūras izpilddirektora 2008. gada 28. oktobra lēmums par kandidātu 
saraksta papildināšanu ar vielām, kas rada ļoti lielas bažas]. 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

4 Padomes 1993. gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru 
novērtējumu un kontroli (OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.).

5 Komisijas 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 143/97 par prioritāro vielu trešo 
sarakstu, kā paredzēts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (OV L 25, 
28.1.1997., 13. lpp.).

6 Komisijas 2008. gada 30. maija Ieteikums par riska samazināšanas pasākumiem šādām 
vielām: nātrija hromāts, nātrija dihromāts un 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-
izopropilidēndifenols (tetrabrombisfenols A) (OV L 158, 18.6.2008., 62. lpp.). 

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


konkurētspējas un inovācijas pieaugumu; tā kā pirmais no šiem trim minētajiem ir 
galvenais REACH regulas mērķis, ņemot vērā 16. apsvērumu regulas preambulā, kā to 
interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa1;

F. tā kā REACH regulā nav paredzēta īpaša atļauju piešķiršanas kārtība tā dēvētajiem 
„augšposma pieteikumiem”; tā kā no pieteikuma iesniedzēja — neatkarīgi no tā, kādu 
funkciju piegādes ķēdē tas veic vai kurā tās līmenī atrodas, — ir jāsaņem REACH 
regulas 62. pantā norādītā informācija;

G. tā kā RAC apstiprināja, ka atvasināto beziedarbības līmeni (DNEL) nātrija dihromāta 
kancerogēnajai iedarbībai nav iespējams noteikt un ka tāpēc nātrija dihromāts REACH 
regulas 60. panta 3. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir uzskatāms par vielu, kurai nevar 
noteikt robežlielumu; tā kā tas nozīmē, ka teorētisku „nekaitīgas iedarbības” 
robežvērtību šai vielai nevar noteikt un izmantot kā kritēriju, pēc kura vērtēt, vai tiek 
pienācīgi kontrolēts ar vielas izmantošanu saistītais risks;

H. tā kā REACH regulas 70. apsvērumā ir noteikts, ka „[a]ttiecībā uz (..) jebkuru cit[u] 
viel[u], kurai nav iespējams noteikt drošu saskarsmes slieksni, būtu vienmēr jāveic 
pasākumi, lai, cik vien tehniski un praktiski iespējams, samazinātu saskarsmi un 
emisijas, lai samazinātu negatīvas ietekmes iespējamību”;

I. tā kā RAC secināja, ka pieteikumā norādītajos izmantošanas apstākļos un ar tajā 
izklāstītajiem riska mazināšanas pasākumiem risku pienācīgi un efektīvi ierobežot nav 
iespējams2;

J. tā kā REACH regulas 55. pantā ir paredzēts, ka licencēšanas sadaļas galvenais mērķis ir 
panākt vielu, kas rada ļoti lielas bažas, pakāpenisku aizvietošanu ar nekaitīgākām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām;

K. tā kā REACH regulas 64. panta 4. punktā ir paredzēts, ka SEAC ir pienākums sagatavot 
„vērtējumu par pieteikumā aprakstīt[o] (..) alternatīvu pieejamību, piemērotību un 
tehnisko apstrādājamību saistībā ar vielas lietošanas veidu(-iem), (..) [ņemot vērā] 
jebkur[us] trešo personu papildinājum[us], kas iesniegti saskaņā ar šā panta 2. punktu”;

L. tā kā REACH regulas 62. panta 4. punkta e) apakšpunktā iesniedzējam ir noteikta 
prasība pieteikumā par atļaujas saņemšanu iekļaut „alternatīvu analīzi, apsverot to radīto 
risku un aizstāšanas tehnisko un ekonomisko pamatojumu”;

M. tā kā REACH regulas 60. panta 4. punktā ir paredzēts, ka atļauju izmantot vielu, ar kuru 
saistītos riskus nav iespējams pienācīgi kontrolēt, var piešķirt tikai tad, ja nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju;

N. tā kā pieteikumā par atļaujas saņemšanu SEAC konstatēja daudz nepilnību saistībā ar 
alternatīvu analīzi; tā kā SEAC uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav pienācīgi 
izanalizējis svarīgākos jautājumus, un tāpēc komitejai ir bijis grūti izvērtēt tehniskās 

1 S.P.C.M. SA un citi/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-
558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. punkts.

2 Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 
dark colours in industrial settings [atzinums par nātrija dihromāta kā kodinātāja 
izmantošanu vilnas šķiedras un/vai dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības 
objektos] (EC Nr. 234-190-3). 19. lpp., 6. jautājums.

https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165


īstenošanas iespējas, turklāt dažus tik svarīgus aspektus kā alternatīvu ekonomiskais 
pamatojums pieteikuma iesniedzējs ir izklāstījis vien īsumā1;

O. tā kā galvenais arguments, kuru pieteikuma iesniedzējs izmantojis, lai secinātu, ka 
piemērotu alternatīvu nav, ir šāds: klientiem (t. i., apģērba 
ražotājiem/mazumtirgotājiem) nebūtu pieņemama ar alternatīvu vielu krāsota 
tekstilmateriāla krāsas kvalitāte;

P. tā kā šāds apgalvojums par klientu prasībām ir pausts bez pierādījumiem, un nav 
skaidrs, vai norāde uz klientu vēlmēm ir iekļauta, pilnībā apzinoties ar nātrija dihromātu 
saistītos riskus2;

Q. tā kā SEAC arī pēc papildu informācijas saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja ir 
konstatējusi — apgalvojums par to, ka alternatīvs produkts galarezultātā nebūs 
pieņemams pieteikuma iesniedzēja pakārtoto lietotāju klientiem, tomēr ir diezgan 
subjektīvs un neskaidrs3, un savos secinājumos SEAC ir norādījusi, ka, arī ņemot vērā 
no pieteikuma iesniedzēja saņemtos paskaidrojumus, kas vērtējami atzinīgi, komiteja 
tomēr uzskata, ka attiecīgajā analīzē ir vairākas neskaidrības;

R. tā kā, arī ņemot vērā šos pieteikumā konstatētos trūkumus un neskaidrības, SEAC tomēr 
secināja, ka piemērotu alternatīvu nav, vien vispārīgi apgalvojot, ka šāda veida 
izmantošanai tādas neskaidrības ir raksturīgas (diskusiju par produkta kvalitāti var 
aizēnot modes tendenču un patērētāja estētikas un gaumes subjektivitāte)4;

S. tā kā šajā kontekstā SEAC atzinums liecina, ka no pieteikuma iesniedzēja nav saņemta 
vispusīga to alternatīvu analīze, kas tirgū ir pieejamas, lai tās pieteikumā norādītajām 
vajadzībām izmantotu nātrija dihromāta vietā, un tomēr pie atbilstošiem secinājumiem 
komiteja nav nonākusi;

T. tā kā šāds rezultāts nav pieņemams, zinot, ka jau daudzus gadus ir pieejamas 
alternatīvas5, ka vadošie modes zīmoli piedalās ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals) — uz kaitīgu ķīmisku vielu pilnīgu izskaušanu vērstas — programmas 
ceļveža (Roadmap to Zero) īstenošanā, ar ko ir noteikts aizliegums tekstilizstrādājumu 
ražošanas procesā izmantot hromu (VI)6, un ka atsevišķi tekstilrūpniecības uzņēmumi 

1 Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 
dark colours in industrial settings [atzinums par nātrija dihromāta kā kodinātāja 
izmantošanu vilnas šķiedras un/vai dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības 
objektos] (EC Nr. 234-190-3), 24. un 25. lpp.

2 Pieteikuma iesniedzēja sagatavotā alternatīvu analīze ir pieejama šeit: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400.

3 Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 
dark colours in industrial settings [atzinums par nātrija dihromāta kā kodinātāja 
izmantošanu vilnas šķiedras un/vai dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības 
objektos] (EC Nr. 234-190-3), 24. lpp.

4 Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with 
dark colours in industrial settings [atzinums par nātrija dihromāta kā kodinātāja 
izmantošanu vilnas šķiedras un/vai dzijas krāsošanai ar tumšām krāsvielām rūpniecības 
objektos] (EC Nr. 234-190-3), 26. lpp.

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

6 Sk. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/.

https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://echa.europa.eu/documents/10162/e681a734-ed81-3bd6-36fc-177b09e5f165
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/


savās politikas nostādnēs ir noteikuši hroma (VI) izmantošanas aizliegumu (piemēram, 
H&M)1, tostarp arī augstās modes tirgus segmenta uzņēmumi (Armani2 un Lanificio 
Ermenegildo Zegna3);

U. tā kā tikai divi uzņēmumi — Gruppo Colle un Ormezzano — ir iesnieguši pieteikumus, 
lai saskaņā ar REACH regulu saņemtu atļauju izmantot krāsvielas, kas satur hromu;

V. tā kā ar REACH regulu pierādīšanas pienākums ir uzlikts pieteikuma iesniedzējam, 
proti, tam ir jāpierāda, ka ir izpildīti atļaujas saņemšanas nosacījumi; tā kā SEAC ir 
jāsniedz zinātniskas konsultācijas, kuras balstās izcilības, pārredzamības un neatkarības 
principos, jo tā ir svarīga procesuāla garantija, ar ko ir jāpanāk, lai pasākumi, kurus 
nolemts īstenot, būtu zinātniski objektīvi un lai nepieļautu patvaļīgu rīcību4 ;

W. tā kā nav skaidrs, kāpēc situācijā, kad alternatīvu analīzē ir konstatēti trūkumi vai 
neskaidrības, SEAC tomēr atzinusi, ka ir bijis pietiekami daudz informācijas, lai izdarītu 
secinājumus par alternatīvu piemērotību; tā kā nav arī skaidrs, kāpēc prasības par 
subjektīvu vēlmju izpildi netika noraidītas, lai gan izsmeļošu, objektīvu un pārbaudāmu 
pierādījumu nebija, un kāpēc šāds apgalvojums netika izvērtēts labākās tirgus prakses 
kontekstā;

X. tā kā ar pieņēmumu, ka apģērba ražotāji, savas subjektīvās „gaumes” vadīti, noraidīs 
pieejamās alternatīvas, nedrīkst attaisnot samierināšanos ar daudziem iespējamiem 
neauglības, vēža un mutagēnas iedarbības gadījumiem, kaut gan ir pieejami nātrija 
hromāta aizvietotāji;

Y. tā kā šāds alternatīvu jēdziena un no pieteikuma iesniedzēja prasītā pierādīšanas līmeņa 
skaidrojums neatbilst mērķim ar alternatīvām aizvietot vielas, kas rada ļoti lielas bažas, 
nedz arī REACH regulas galvenajam mērķim augstā līmenī nodrošināt cilvēka veselības 
un vides aizsardzību;

Z. tā kā Komisija zina, ka ir pieejamas piemērotas alternatīvas, jo īpaši pateicoties 
informācijai, kuru tā saņēmusi sabiedriskās apspriešanas un trialoga procesā5, ko 
saistībā ar Gruppo Colle lietu6 rīkoja Eiropas Ķimikāliju aģentūra;

1 Sk. H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List 
(MRSL) [H&M grupas noteiktie ierobežojumi attiecībā uz ķīmisko vielu izmantošanu 
ražošanas procesos, 2018. gads: vielu saraksts, attiecībā uz kurām pastāv ierobežojumi]. 

2 Sk. Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18 
[Armani noteiktais vielu saraksts, attiecībā uz kurām pastāv ierobežojumi — 
9. redakcija, spēkā no 2018. gada pavasara-vasaras sezonas]. 

3 Sk. Huntsman prezentāciju Turning risks into opportunities - How to dye wool 
sustainably [„Risku pārvēršam par iespēju — kā ilgtspējīgi krāsot vilnu”] (18. lpp.).

4  Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2002. gada 11. septembra spriedums Pfizer Animal 
Health SA/Eiropas Savienības Padome, T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.

5 Kā paskaidrots RAC un SEAC atzinumā par Gruppo Colle lietu: Use of sodium 
dichromate as mordant in wool dyeing [nātrija dihromāta kā kodinātāja izmantošana 
vilnas krāsošanai] (EC Nr. 234-190-3) (21. lpp., norādīts uz divām alternatīvām — 
Lanasol un Realan).

6 ECHA pieņemtie atzinumi un iepriekšēja apspriešanās par pieteikumiem atļaujas 
saņemšanai – Gruppo Colle.S.r.l. – Use of Sodium dichromate as mordant in wool 

http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/HM%20Chemical%20Restrictions%20Manufacturing%20Restricted%20Substances%20List%202018.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/HM%20Chemical%20Restrictions%20Manufacturing%20Restricted%20Substances%20List%202018.pdf
https://www.armani.com/cloud/armanif31wp/uploads/2017/10/Adult-ENG-RSL-v.9.pdf
https://marketplace.chemsec.org/Document?id=448
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AA. tā kā Komisija nedrīkst ignorēt izšķirošas nozīmes informāciju, kas no minētās paralēli 
izskatītās lietas apliecina piemērotu alternatīvu pieejamību;

AB. tā kā REACH regulas 61. panta 2. punkta b) apakšpunktā Komisija ir pilnvarota atļauju 
jebkurā laikā pārskatīt, ja „kļūst pieejama jauna informācija par iespējamiem 
aizstājējiem”;

AC. tā kā tad, ja konkrētām vajadzībām tiek atļauts izmantot vielu, kurai nevar noteikt 
iedarbības robežlielumu, kaut gan ir skaidri zināmas pieejamās alternatīvas, netiek 
ievērotas REACH regulas noteikumos izklāstītās prasības, turklāt labumu nepelnīti gūtu 
tie, kas alternatīvas nesteidzas izmantot, un tas būtu bīstams precedents turpmākai 
lēmumu pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar REACH regulu,

1. uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz tai Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006 paredzētās īstenošanas pilnvaras, jo nav ievēroti nosacījumi, kas 
minētajā regulā ir izklāstīti attiecībā uz atļaujas piešķiršanu;

2. aicina Komisiju atsaukt savu īstenošanas lēmuma projektu un iesniegt jaunu projektu, ar 
ko tiek noraidīts pieteikums saņemt atļauju konkrētām vajadzībām izmantot nātrija 
dihromātu (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

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

dyeing [nātrija dihromāta kā kodinātāja izmantošana vilnas krāsošanai] (EC Nr. 234-
190-3).
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