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I. Vispārējas piezīmes 

Eiropas Komisijas 2003. gada oktobrī izstrādātais Regulas projekts, kas paredz ES ķīmisko 
produktu politikas reformēšanu, aplūkojams kā viens no būtiskākajiem un plašākajiem 
pasākumiem Eiropas likumdošanas līmenī. Vien apjoma ziņā šis Regulas projekts par ķīmisko 
produktu reģistrāciju, izvērtēšanu, atļauju izsniegšanu un ierobežošanu KOM (2003)644, 
galējā redakcija, ar 137 pantiem un 17 pielikumiem 1200 lappusēs ir milzīgs veikums. Vēl 
nozīmīgāks ir regulas priekšmets. Tas aptver ne tikai ķīmisko rūpniecību un tās produktu 
lietotājus, bet gan arī dažādas no ķīmiskās rūpniecības atkarīgas rūpniecības sfēras, kā 
metālapstrāde, papīra ražošana, tekstilrūpniecība u.c. Regula attiecas kā uz ražotājiem, tā arī 
uz tirgotājiem, produktu izmantotājiem un importētājiem, proti uz visiem, kas savā 
komercdarbībā izmanto ķīmiskās vielas, līdzās lielajiem koncerniem jo īpaši tā skar mazos un 
vidējos uzņēmumus, ieskaitot amatniekus.

Komisijas formulētie mērķi

Kā šī projekta mērķus Komisija cita starpā min cilvēku veselības un vides aizsardzību, ES 
ķīmiskās rūpniecības konkurētspējas stiprināšanu un saglabāšanu un iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās novēršanu. Šie politiskie ES ķīmisko produktu politikas mērķi, kas izvirza 
prasību par līdzsvarotu ekonomisko, vides politisko un sociālo vajadzību ievērošanu, pelna 
neierobežotu atbalstu. Droša darbība ar ķīmiskajiem produktiem, sākot no to ražošanas, 
importēšanas, izmantošanas procesos un produktos līdz pat to utilizācijai, ir būtisks politiskās 
un saimnieciskās atbildības elements. 

Komisijas noteiktā uz produkta apjomu orientētā procedūra

Komisijas priekšlikums pirmo, un praksē nozīmīgāko, daudzpakāpju REACH sistēmas soli, 
proti - produkta reģistrāciju, saista ar iesniedzēja iesniedzamajiem datiem1. Komisijas 
izstrādāto projektu raksturojošais elements atrodams 11. pantā. Šeit iesniedzamās informācijas 
apjoms tiek piesaistīts saražotā vai importētā ķīmiskā produkta daudzumam. Prasība par 
informācijas sniegšanu sākas, saražojot vai importējot gadā vienu tonnu produkcijas, un 
iesniedzamo datu apjoms pakāpeniski pieaug, ja saražo vai importē vairāk nekā desmit tonnu 
gadā, simts tonnu gadā un tūkstoš tonnu gadā2. 

II. Patreizējās situācijas raksturojums 

Neskatoties uz plašo vienprātību par jaunas ķīmisko vielu un produktu politikas 
nepieciešamību, Komisijas izstrādātais projekts sabiedrībā un, jo īpaši, tā skartajās aprindās ir 
izsaucis plaši noraidošu attieksmi attiecībā uz ieteiktajiem instrumentiem tā pārņemšanai 

  
1 Skatīt projekta 5. pantu, kas nosaka ražotāju un importētāju pienākumu izveidot reģistra aktus. Iesniedzamā 
informācija atrunāta 9. pantā.

2 Paralēli citām REACH sistēmas pakāpēm, īpaši ķīmisko produktu izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai, kas šeit 
netiek aplūkotas tuvāk, ir jāpiebilst, ka Regulas projektā ir noteikta prasība par informācijas sniegšanu par 
ķīmiskajām vielām, kas tiek izmantotas produktu un metožu izpētē un attīstībā, pat tad, ja šis autorizācijas 
pienākums var tikt atlikts 5 vai maksimāli 10 gadus ar mērķi aizsargāt inovācijas (skatīt projekta 7. pantu).
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praksē. Ar plānoto sistēmu nav iespējams nodrošināt mērķu sasniegšanu. Tajā ir nepieciešami 
būtiski uzlabojumi. Reģistrācijas sistēmas kritika galvenokārt skar noteikto, uz produktu 
apjomu orientēto pieeju, uzņēmumiem rodošās izmaksas un vispārēji birokrātisko, ilgo 
procedūru.

Uz produkta apjomu orientētās procedūras pamatojamības trūkums 

Būtiskākais Komisijas noteiktās procedūras trūkums ir tas, ka tajā tiek pieprasīts iesniegt 
informāciju, nesaistot to ar konkrētu produktu radīto risku. Tā, piemēram, prasība par 
iesniedzamās informācijas apjomu palielinās ļoti strauji, ja gada laikā saražots vai importēts 
sākot no desmit tonnām produkcijas, nepamatojot to ar palielinātu riku cilvēka veselībai un 
videi. Tikai no saražotās vai importētās produkcijas apjoma nevar spriest par to, vai un cik 
lielā mērā kāda ķīmiskā viela vai produkts apdraud cilvēku veselību un vidi. Līdz ar to, ja 
nepastāv viennozīmīga mijiedarbība „lielāks ražošanas apjoms atbilst lielākam riskam“, tad 
produktu daudzums nav atbilstoša mēraukla, lai, atbilstoši formulētajiem mērķiem, uzlabotu 
drošības standartus cilvēku veselībai un videi. 

Uz produktu vai vielu orientētajai pieejai trūkst pamatojamības, un tiesiskā ziņā  tā nav 
proporcionāla, proti - pieprasītais iesniedzamās informācijas apjoms nav proporcionāls 
sasniedzamajiem ekoloģiskajiem vai sociālajiem uzlabojumiem.

Uz produktu vai vielu orientētā pieeja rada arī citas nevēlamas izpausmes:

Ķīmisko produktu daudzveidības un ražošanas ierobežošana

Ieteiktajā formā REACH modelis uzņēmumiem radīs būtiskas izmaksas. Vien tiešās izmaksas 
par informācijas apkopošanu par vienu produktu, atkarībā no apjoma hierarhijā noteiktā datu 
daudzuma, var būt 20 000 līdz 400 000 eiro apmērā. Īpaši nelielo apjomu ražošanas sektorā, 
kur gadā rēķina no vienas līdz desmit tonnām, daudzos gadījumos reģistrācijas izmaksas nav 
proporcionālas uzņēmumu apgrozījumam. Līdz ar to mazos apjomos ražotos ķīmiskos 
produktus, kas galvenokārt ir mazo un vidējo uzņēmumu nišas specializācija, ES telpā vairs 
nevarēs izdevīgi ražot vai importēt. Vispārēji var rasties risks, ka saimnieciski nerealizējamās 
reģistrācijas dēļ divdesmit līdz četrdesmit procenti produktu būs jāizņem no apgrozījuma. Ja 
tā skartajiem izmantotājiem nebūs pieejami rezerves produkti, tad sliktākajā gadījumā viņiem 
draud ražošanas pārtraukšana, ražotņu pārnešana uz citām valstīm vai ražotņu dīkstāve, kā 
rezultātā ES zaudēs darbavietas.1

Visos aspektos Komisijas rekomendētā produktu reģistrācijas sistēma, kas pamatojas uz 
apjomu hierarhiju, rada nepareizu impulsu prioritāšu izvērtēšanā, kas ir tendēta uz 
reģistrācijas izmaksām un nevis uz ķīmisko vielu radīto bīstamību.

Uzņēmumu noslogošana ar lielu birokrātiju

  
1 Savukārt vielu aizstāšanai parasti ir nepieciešams milzīgs izpētes darbs, ko nosaka ierobežotais dabā pieejamo 
vielu un to kombināciju skaits, kā arī izpētāmās vielu-aizstājēju piemērotības atkarība no dažādām ķīmiskajām, 
fizikālajām, tehniskajām un toksiskajām īpašībām.
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Reģistrācijai nepieciešamo datu apstrāde prasīs milzīgu laiku. Lēš, ka produktiem ar gada 
apjomu no vienas līdz desmit tonnām tas prasīs sešus mēnešus, produktiem ar gada apjomu 
virs desmit tonnām – no divpadsmit līdz 15 mēnešus. Kaut arī iepriekšējo diskusiju gaitā ir 
samazinātas pārbaudes prasības produktiem sektorā tieši no vienas līdz desmit tonnām gadā, 
īpaši mazie un vidējie uzņēmumi tomēr jūtas pārāk noslogoti ar milzīgo informācijas ieguvi. 
Paralēli laika faktoram arī nepieciešamie personāla resursi finansiāli tiem nozīmētu pārāk lielu 
slogu. Daudzos mazajos uzņēmumos nav atbilstošu speciālistu, kas profesionāli varētu 
realizēt sarežģīto REACH metodi. 
 

Bez tam, vienkāršojot uzlikto reģistrācijas pienākumu produktiem ar gada apjomu no vienas 
līdz desmit tonnām, ļoti dramatiski saasinās solis uz prasībām produktiem ar gada apjomu virs 
desmit tonnām. Rezultātā daudzi uzņēmumi baidās pieņemt pasūtījumus, kas varētu palielināt 
ražošanas vai importa gada apjomus virs šīs robežas. Tas ir tiešā pretrunā ar konkurētspējas 
stiprināšanu.

Ir pareizi uzskatīt, ka ļoti daudzi no rekomendētajiem REACH metodes elementiem balstās uz 
līdz šim zināmajām jauno ķīmisko produktu piereģistrēšanas un veco produktu apstrādes
metodēm. Tomēr tie nepārņem praksē jau no iepriekšējiem noteikumiem gūto pieredzi. Jau 
savā iepriekšējā, ierobežotajā piekritības sfērā noteikumiem par jaunajiem un vecajiem 
ķīmiskajiem produktiem bija būtiski trūkumi. Un arī tādēļ ir nepieciešams papildināt ES 
likumdošanu par ķīmiskajiem produktiem. Tas, ka ir izsniegts neliels skaits atļauju jaunajiem 
ķīmiskajiem produktiem, viennozīmīgi parāda, ka procedūra Eiropas Savienībā salīdzinājumā, 
piemēram, ar Japānu un ASV ir pārāk birokrātiska. Arī procedūra darbībai ar vecajiem 
ķīmiskajiem produktiem ir izrādījusies pārāk sarežģīta. Tā vietā, lai likvidētu šos trūkumus, 
šīs procedūras tagad tiek attiecinātas uz visiem ķīmiskajiem produktiem. Šī iemesla dēļ rodas 
būtiskas šaubas par REACH sistēmas funkcionētspēju. 

Inovāciju un konkurētspējas ierobežošana

Rodas bažas par to, ka ieteiktais REACH modelis varētu ilgtermiņā pasliktināt arī ES 
tautsaimniecības inovāciju spēju. Cita starpā inovācijas nozīmē arī to, ka jau esošie produkti 
tiek izmantoti savādākā kombinācijā vai ar citām metodēm nekā iepriekš. Komisijas 
rekomendētie noteikumi apgrūtinās inovatīvu ideju ieviešanu praksē, jo tie nosaka samazinātu 
izmantojamo produktu skaitu un jauno ideju pārņemšanu praksē pakļauj visaptverošam 
birokrātiskam procesam. Līdz ar to ir apdraudēts Lisabonas stratēģijas mērķis padarīt ES par 
konkurētspējīgāko reģionu pasaulē. Uzņēmumu konkurences situācija Eiropas Savienībā, 
salīdzinājumā ar to konkurentiem ārpus ES, kas nav pakļauti šādam noteikumu slogam, vidējā 
termiņā strauji pasliktināsies. Visvairāk to izjutīs tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Tādā 
gadījumā ES telpa uzņēmumu skatījumā zaudēs savu atraktivitāti, un turpinās samazināties arī 
investīcijas. Īpaši būtiskas konsekvences te varētu izjust tieši jaunās ES dalībvalstis, kurās vēl 
nav tik daudz pieredzes līdzīgu noteikumu piemērošanā. Šīs konsekvences līdz šim ir ļoti 
minimāli pētītas. Sekas varētu radīt arī problēmas pasaules tirdzniecībā. Rekomendētās 
sistēmas elementi varētu radīt tehniskus šķēršļus tirdzniecībā, kas savukārt nav apvienojami ar 
PTO priekšrakstiem.

Līdz ar to pamatā rodas jautājums, vai Komisijas rekomendētā procedūra atbilst ilgtspējīgai 
politikai, ar to saprotot līdzsvarotu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo elementu ievērošanu. 
Šaubas rodas jo īpaši tāpēc, ka ļoti augsto pārbaužu un dokumentācijas prasību un ar to 
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saistīto resursu un izdevumu dēļ Regulas projekts radīs ievērojamu papildu slogu. Tas nozīmē 
ne tikai milzīgi pieaugošas izmaksas ķīmiskajiem produktiem, pusfabrikātiem un daudziem 
ražojumiem. Bez tam, tas arī kavēs inovatīvu produktu iekļaušanu tirgū, kas, savukārt, ES 
izsauktu nesalīdzināmus šķēršļus uzņēmumu konkurētspējai. Bez tam, jaunās rekomendētās 
sistēmas radītais papildu birokrātiskais slogs uzņēmumiem un arī valsts institūcijām praksē 
būtu ļoti grūti pārvarams. Un visbeidzot – no pienākuma plaši sniegt informāciju izrietēs arī 
drauds uzņēmumu intelektuālajam īpašumam un, līdz ar to, arī to spējai uz inovācijām un 
eksistencei.

III. Uzlabojumu iespējas

Publiskajās, tai skaitā arī Padomes darba grupu diskusijās tiek aplūkotas iespējas, kā 
Komisijas rekomendētos mērķus sasniegt ar vienkāršiem, praksei piemērotiem un tomēr 
efektīviem procedūras elementiem. Arī pati Komisija uzsver, ka tās mērķis ir saglabāt un 
stiprināt ES ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju. Jaunajā ķīmisko produktu likumdošanā tam 
ir jābūt skaidri atspoguļotam. Līdz ar to REACH sistēmai ir jāuzlabo pamatnoteikumi 
investīcijām un inovācijām, tā nedrīkst tās samazināt, tai tiešām ir jāveicina jaunu darbavietu 
radīšana, tā nedrīkst apdraudēt jau esošās darbavietas. Un  visbeidzot – tai jārada labāki 
sākotnējie apstākļi ES uzņēmumiem starptautiskajā konkurencē. Daži ieteikumi, kas daļēji 
tika aplūkoti arī Padomes diskusijās, ir piemēroti, lai uzlabotu Komisijas rekomendācijas 
lietderīgumu. 

1. Produktu ietekmes uz cilvēku veselību un vidi kategorijas un prioritāšu noteikšana

Produktu ietekmes kategoriju koncepcija sistematizē un fokusē prasības par informācijas 
sniegšanu. Tā vietā, lai aplūkotu produktu grupas, neatkarīgi no kāda ķīmiskā produkta 
izmantošanas ir iespējams identificēt un iedalīt kategorijās tipiskos ietekmes uz cilvēku un 
vidi veidus. Te tiek apkopotas tipiskas produkta ietekmes situācijas, kurās ir nepieciešami 
analoģiski aizsardzības pasākumi. Tie ir cilvēka galvenie vielas uzņemšanas ceļi (orāli, 
inhalējot vai dermāli), ceļi to iekļuvei vidū (gaiss, ūdens, zeme, biotops) un konkrētās 
produkta ietekmes ilgums (vienreizēji vai īslaicīgi, dažreiz, atkārtoti vai ilglaicīgi). Šo 
produktu ietekmes kategoriju ietvaros tad definē un grupē: pamatizmantojuma sfēras 
(rūpniecisks, komercdarbības vai privāts izmantojums) un pieļaujamos produkta ietekmes 
apjomus/pakāpes. Ja visi iesaistītie ķēdes posmi darbojas vienā ķēdē ar šīm produktu ietekmes 
kategorijām, tad, lai izvērtētu iespējamos riskus, vispirms pietiek ar minimālu datu kopu, kurā 
iekļauta informācija par produkta fizikāli ķīmiskajām īpašībām un akūto iedarbību uz cilvēku 
veselību un vidi. Citi testi tad ir jāpiesaista konkrētai produkta ietekmes situācijai. Pieaugot 
produkta ietekmes sarežģītībai, būtu jānosaka laika un satura ziņā stingrākas prasības 
produkta reģistrācijas procedūrā. Līdz ar to paralēli tiktu ieviests arī reģistrējamo produktu 
prioritātes noteikšanas komponents, lai pilnā mērā varētu rūpēties par iespējamo riska faktoru. 
Šeit būtu jāizmanto uzņēmumos jau esošā informācija, lai pēc iespējas ātrāk varētu identificēt 
produktus ar jau zināmu būtisku bīstamību un tos prioritāri pakļaut reģistrācijas procesam. 
Šeit runa ir par kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvajai sistēmai toksiskām jeb CMR
vielām, persistentām, bioakumulējošām un indīgām jeb PBT vielām un ļoti persistentām un 
ļoti bioakumulējošām jeb vPvB vielām.  
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Ziemeļreinas-Vestfālenes (Vācijas Federatīvā Republika) pavalsts valdības simulētais šāda 
veida modelis praksē ir pierādījis, ka lielu atsevišķo produkta ietekmes veidu skaitu var un 
vajag apkopot pārskatāmās produktu ietekmes kategorijās, lai šo sistēmu vispār padarītu par 
piemērojamu praksē.

Šāda procedūra būtiski samazinātu ar produktu reģistrāciju saistīto slodzi, un tas nenotiktu uz 
cilvēku veselības un vides aizsardzības rēķina. Ķīmisko produktu ražotājiem un lietotājiem, 
novērtējot produkta bīstamību, būtu jāizmanto vien dažas kategorijas lielā dažādo atsevišķo 
izmantojumu veidu vietā. Samazinātos arī pienākums sniegt informāciju tālākajiem produktu 
izmantotājiem, vērtības veidošanas ķēdē tiktu atvieglota informācijas plūsma, konfidenciālā 
uzņēmumu informācija un citi saimnieciski būtiski dati būtu labāk aizsargāti. Tiktu palielināta 
elastība produktu izmantošanā un pieejamībā, un tādējādi arī likvidētas nevēlamas 
ekonomiskās sekas. Varētu būtiski aizkavēt to, ka ķīmiskie produkti tiek izņemti no 
apgrozījuma tikai tāpēc, ka to pārbaužu un reģistrācijas izmaksas finansiāli nav iespējams 
segt. Arī kompetento iestāžu kontrolfunkcijas būtu vienkāršākas. 

Produktu ietekmes kategoriju un minimālās datu kopas kombinācija ir efektīvs instruments, 
lai mērķtiecīgāk, proti – atbilstoši reālajai produkta ietekmei, aizsargātu cilvēku veselību un 
vidi un lai vienlaicīgi vispārēji samazinātu nepieciešamos resursu un administrēšanas 
izdevumus kā uzņēmumiem, tā arī valsts iestādēm.

2. Viena viela – viena reģistrācija (one substance – one registration, OSOR)

Priekšlikums par katras vielas vienreizēju reģistrāciju ir valdzinošs sava vienkāršā loģiskuma 
dēļ. Ja runa ir par atziņām, kas gūtas par vienu noteiktu vielu, nav saprotams, kāpēc gan 
nepieciešamie dati būtu jāapkopo un jāfinansē vairākkārt. Šī OSOR ideja ir piemērota, lai  
būtiski samazinātu administratīvos izdevumus gan uzņēmumiem, gan arī valsts iestādēm. 
Protams, ar šo ideju vēl nav atrisinātas tās problēmas, kas rodas, pārņemot noteikumus praksē, 
tieši attiecībā uz izmaksu sadalīšanu, uzņēmumu konfidenciālās informācijas aizsargāšanu un 
karteļa tiesībām. Tāpēc šobrīd atliek vien nogaidīt, kā Padome novērtēs šo Lielbritānijas un 
Ungārijas valdību izteikto priekšlikumu.

IV. Kopsavilkums 

Neskatoties uz Komisijas formulēto ES ķīmisko produktu un vielu politikas mērķu pilnīgu 
atbalstu, Komisijas rekomendācijas ir piedzīvojušas milzīgu kritiku, īpaši tās uz produktu 
apjomu orientētās procedūras dēļ. Ne vien sabiedrībā, bet arī Padomes darba grupā šobrīd 
notiek diskusijas par principiālām izmaiņām Komisijas piedāvātajā modelī. Šis darba 
dokuments arī norāda uz sistemātisko kritiku. Tālākajā likumdošanas darbā ir obligāts 
lēmums par to, vai par ķīmisko vielu un produktu likumdošanas izejas punktu tiek atstāts 
Komisijas ieteiktais uz produktu apjomu orientētais modelis vai arī pieņemts uz produkta 
ietekmes uz cilvēku veselību un vidi kategorijām orientēts modelis – optiomālā variantā to 
kombinējot ar „one substance-one registration“ koncepciju. Kā vēl viens trūkums līdz šim ir 
izkristalizējies fakts, ka līdz šim veiktie konsekvenšu izvērtējumi un Komisijas rekomendāciju 
praktiskuma pētījumi ir nepietiekoši. Līdz ar to ir apsveicami, ka Komisija sadarbībā ar 
iesaistītajām ekonomikas aprindām ir devusi impulsu jauniem pētījumiem par tās modeļa 
potenciālajām konsekvencēm. Parlamentam, izstrādājot likumdošanu, šo pētījumu rezultāti 
būtu jāņem vērā. Nobeigumā vēl ir jānorāda, ka nākošā gada sākumā arī Eiropas Parlamentā 
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notiks noklausīšanās sēdes, kuru rezultāti arī būtu jāizmanto likumdošanas izstrādē. Arī 
Komisija rīkosies pareizi, ja tā akli nepieturēsies savam rekomendētajam modelim, bet gan 
sadarbībā ar Padomi un Parlamentu izstrādās loģisku likumu kopu. Par visu institūciju kopējo 
mērķi ir jākļūst iespējai praktiski un ar saprātīgām izmaksām apkopot bīstamās ķīmiskās 
vielas un produktus, lai maksimāli aizsargātu cilvēku veselību un vidi, un tai pat laikā arī 
spējai sekmēt inovācijas, konkurētspēju, spēju eksportēt un investēt Eiropas Savienībā. Tas ir 
neatņemams aspekts, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus.
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