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Johanna Goldbach, par REACH un eksperimentiem ar dzīvniekiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Direktīva 86/609/EEK, kura pēc viņas domām tiecas uz 
pusi samazināt līdz 2000. gadam eksperimentu daudzumu, kurus veic ar dzīvniekiem, nav 
īstenota nevienā dalībvalstī. Viņa arī iebilst pret jaunajiem REACH tiesību aktiem par 
ķimikālijām un to izraisīto ievērojami palielināto eksperimentu skaitu ar dzīvniekiem. Viņa 
uzskata, ka tie ir nepieļaujami, jo īpaši „LD-50” tests. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām 
tiek lēsts, ka REACH nolūkiem veiktajos testos tiks nogalināti no 20 līdz 45 miljoniem 
eksperimentu dzīvnieku, neuzlabojot patērētāju drošību. Zinātnieki apšauba ar dzīvniekiem 
veikto eksperimentu uzticamību, jo atšķirības starp cilvēkiem un dzīvniekiem ir pārāk lielas 
un daudziem citiem faktoriem (dzīvesveidam utt.) ir sava nozīme.

Lai gan lielākā daļa ES pilsoņu ir pret eksperimentiem ar dzīvniekiem, viņi kā nodokļu 
maksātāji un patērētāji ir spiesti finansēt kaut ko tādu, ko viņi nevēlas. Turklāt tas nenovērš 
kaitīgu un toksisku produktu ienākšanu tirgū, jo ar tik lielām dzīvnieku ciešanām saistīto testu 
rezultātus var manipulēt, un tie nenoved līdz lielākai drošībai. Par daudzām vielām jau sen ir 
zināms, ka tās ir indīgas, un dzīvnieku aizsardzības organizācijas apgalvo, ka ir labāk tās 
aizliegt vai stingri ierobežot, nekā veikt plaša apjoma izmēģinājumus ar parastām 
ķimikālijām. Lūgumraksta iesniedzēja tāpēc prasa moratoriju izmēģinājumiem ar dzīvniekiem 
vismaz uz trīs gadiem, lai atrastu un pārbaudītu jaunas izmēģinājumu metodes (neiesaistot 
dzīvniekus); obligātu apmaiņu ar datiem par ķimikālijām starptautiskā līmenī; tādu testu 
izmantošanu, kuru pamatā ir labāka informācija bez eksperimentiem ar dzīvniekiem, un tūlīt 
ierobežot vai izņemt ķimikālijas, kuru potenciālā bīstamība cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā 
arī videi ir zināma. Lūgumraksta iesniedzēja ierosina izmantot bioloģisko datu bāzes kā 
alternatīvu eksperimentiem ar dzīvniekiem.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts ir atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Direktīva 86/609/EEK, kura pēc viņas domām tiecas uz 
pusi samazināt līdz 2000. gadam eksperimentu daudzumu, kurus veic ar dzīvniekiem, nav 
īstenota nevienā dalībvalstī. Viņa arī iebilst pret jaunajiem REACH tiesību aktiem par 
ķimikālijām un to izraisīto ievērojami palielināto eksperimentu skaitu ar dzīvniekiem. Viņa 
uzskata, ka tie ir nepieļaujami, jo īpaši „LD-50” tests. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām 
tiek lēsts, ka REACH nolūkiem veiktajos testos tiks nogalināti no 20 līdz 45 miljoniem 
eksperimentu dzīvnieku, neuzlabojot patērētāju drošību. Zinātnieki apšauba ar dzīvniekiem 
veikto eksperimentu uzticamību, jo atšķirības starp cilvēkiem un dzīvniekiem ir pārāk lielas 
un daudziem citiem faktoriem (dzīvesveidam utt.) ir sava nozīme.

Lai gan lielākā daļa ES pilsoņu ir pret eksperimentiem ar dzīvniekiem, viņi kā nodokļu 
maksātāji un patērētāji ir spiesti finansēt kaut ko tādu, ko viņi nevēlas. Turklāt tas nenovērš 
kaitīgu un toksisku produktu ienākšanu tirgū, jo ar tik lielām dzīvnieku ciešanām saistīto testu 
rezultātus var manipulēt, un tie nenoved līdz lielākai drošībai. Par daudzām vielām jau sen ir 
zināms, ka tās ir indīgas, un dzīvnieku aizsardzības organizācijas apgalvo, ka ir labāk tās 
aizliegt vai stingri ierobežot, nekā veikt plaša apjoma izmēģinājumus ar parastām 
ķimikālijām. Lūgumraksta iesniedzēja tāpēc prasa moratoriju izmēģinājumiem ar dzīvniekiem 
vismaz uz trīs gadiem, lai atrastu un pārbaudītu jaunas izmēģinājumu metodes (neiesaistot 
dzīvniekus); obligātu apmaiņu ar datiem par ķimikālijām starptautiskā līmenī; tādu testu 
izmantošanu, kuru pamatā ir labāka informācija bez eksperimentiem ar dzīvniekiem, un tūlīt 
ierobežot vai izņemt ķimikālijas, kuru potenciālā bīstamība cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā 
arī videi ir zināma. Lūgumraksta iesniedzēja ierosina izmantot bioloģisko datu bāzes kā 
alternatīvu eksperimentiem ar dzīvniekiem.

Direktīva 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem un citiem 
zinātniskiem mērķiem.

Direktīva 86/609/EEK bija jātransponē valsts tiesību aktos 1989. gadā. Šajā direktīvā 
kompetentās valsts iestādes ir atbildīgas par šā tiesību akta īstenošanu un tā noteikumu pareiza 
pielietojuma kontrolēšanu. Direktīva ir pareizi transponēta dalībvalstu tiesību aktos. 1997. 
gadā dalībvalstīs tika veikta horizontāla pārbaude, lai pārliecinātos par īstenošanas pareizību.
Tā kā ES pievienojās jaunas valstis, direktīva tika īstenota dalības pārrunu laikā (acquis 
communautaire pieņemšana). Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka direktīva netiek īstenota 
visās 27 dalībvalstīs.

Piezīme par eksperimentos izmantoto dzīvnieku daudzuma samazināšanu uz pusi līdz 2000. 
gadam tika iekļauta 5. Vides rīcības plānā, 1998. gadā Lēmumā 2179/98/EK par Eiropas 
Kopienas politikas un rīcības programmas attiecībā uz vidi un ilgtspējīgu attīstību “Par 
ilgtspējīgu attīstību” pārskatīšanu, nevis Direktīvā 86/609/EEK. Tajā ir noteikts, ka „saskaņā 
ar Programmu Kopienas mērķis ir veikt pozitīvus pasākumus, lai samazinātu eksperimenta 
nolūkiem izmantoto mugurkaulnieku daudzumu par 50% līdz 2000. gadam”, un atzīts, ka 
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50% mērķis nav sasniegts. Kopiena ir veikusi attiecīgus pozitīvus pasākumus un ieguldījusi 
ievērojamas pūles. Turpinās darbs, lai samazinātu zinātniskiem mērķiem nepieciešamo
dzīvnieku daudzumu, un tam aizvien ir liela nozīme Komisijas darba kārtībā.

Visbeidzot Komisija ir sākusi pārskatīt Direktīvu 86/609/EEK par laboratorijas dzīvnieku 
aizsardzību, lai uzlabotu eksperimentos aizvien nepieciešamo dzīvnieku aizsardzību1.

Ķimikāliju testēšana

Vispārējs apskats

Raugoties no izmēģinājuma metožu, kurās tiek izmantoti dzīvnieki, uzticamības viedokļa, ir 
svarīgi ņemt vērā Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskās komitejas (TEVZK) 
2004. gada 8. janvāra viedokli (Viedoklis par BUAV-ECEAE ziņojumu par „Nākotnes ceļš –
rīcība toksiskuma izmēģinājumu, kuros tiek izmantoti dzīvnieki, izbeigšanai”). TEVZK 
uzskata, ka zinātniskajā literatūrā ir ļoti daudz piemēru, kas demonstrē, ka dzīvnieku modeļi 
lieliski uzrāda, kādi ķīmiski izraisīti traucējumi var rasties cilvēkiem. TEVZK atzīst, ka
dzīvnieku un cilvēku reakcija var būt atšķirīga, tomēr tā visbiežāk ir kvantitatīva, nevis 
kvalitatīva pēc būtības. TEVZK arīdzan paziņo, ka dažas ķimikālijas izraisa toksisku 
iedarbību uz dzīvniekiem, kas nav raksturīga cilvēkiem, un dažas ķīmiski izraisītas slimības
cilvēkiem nav modelētas dzīvniekiem. Tomēr šie ir drīzāk izņēmumi, nevis norma. Sākot ar 
2000. gadu, B.1.bis un B.1.tris metodes ir aizstājušas LD50(B.1) pielietojumu ES attiecībā uz 
akūta orālā toksiskuma atklāšanu. Turklāt 2001. gadā ES sākotnējais LD50 tests (jeb B.1) tika 
dzēsts no Direktīvas 67/548/EEK par bīstamu vielu klasifikāciju un marķēšanu, kuras ietver 
ES izmantojamās testa metodes, V pielikuma. Tāpēc ES vairs nav atļauts pielietot LD50 (B.1) 
testēšanu.

Regulas 1907/2006 („REACH”) mērķis ir noteikts 1. panta 1. apakšpunktā, proti, „nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības un vides aizsardzības līmeni, kā arī alternatīvu metožu 
attīstību vielu risku novērtēšanai […]” Visa Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas 
un ierobežošanas sistēma ir izstrādāta šā mērķa sasniegšanai.2

REACH ir mēģinājums rast līdzsvaru starp dzīvnieku labklājības apsvērumiem un potenciāli 
nopietniem draudiem cilvēku veselībai un videi nepietiekami pārbaudītu ķīmikāliju dēļ. Tā 
nepiedāvā vienkārši testēt vai atkārtoti testēt ķimikālijas, bet drīzāk apkopot visu pieejamo 
informāciju. Testēšana kļūst nepieciešama tikai tad, ja vajag vairāk informācijas par bīstamām 
īpašībām, lai novērtētu vielu radīto risku. REACH mērķis ir laika gaitā panākt ilgtspējīgu 
attīstību ķimikāliju politikas jomā. Šajā ziņā tās mērķis ir aizsargāt ne tikai cilvēku veselību, 
bet arī vidi, tajā skaitā savvaļas dzīvniekus.

REACH izstrāde tika uzsākta, jo nebija pieejama informācija par tirgū laisto ķimikāliju 
bīstamajām īpašībām. Vairāk nekā 99% no visas šādu ķimikāliju (tā saukto „esošo” vielu) 
tonnāžas nav pakļautas standarta informācijas prasībām, kas ir noteiktas „jaunām” vielām.

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

2 Lai iegūtu vairāk informācijas, skat.: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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Jaunas vielas ir ķimikālijas, kas pirmoreiz laistas tirgū 1981. gadā vai vēlāk, esošās vielas ir 
laistas tirgū jau pirms šā datuma. Jaunu vielu testēšanas prasības sniedz mums atbilstošu 
ieskatu par to bīstamajām īpašībām, tādējādi to risku var uzticami novērtēt, apsverot šādu 
vielu iedarbību uz cilvēku un vidi. Tomēr informācija par esošu vielu bīstamajām īpašībām ir 
ļoti ierobežota. Tāpēc ir gandrīz neiespējami zināt, vai šādas vielas var apdraudēt cilvēkus un 
vidi, tajā skaitā dzīvniekus. Tāpēc ir nepieciešamas ievērojami labākas zināšanas par šādu 
ķimikāliju bīstamajām īpašībām.

Eksperimentu, kuros izmanto dzīvniekus, samazināšana līdz minimumam

Lai novērstu šo zināšanu trūkumu, REACH piedāvā padarīt pieejamu jebkādu informāciju par 
vielu bīstamajām īpašībām (vai radīto risku). Ir izstrādāti šādi elementi attiecībā uz 
eksperimentu, kuros izmanto dzīvniekus, samazināšanu līdz minimumam:

pirms pieņemt lēmumu par papildu izmēģinājumu nepieciešamību tiks ņemta vērā esošā 
informācija par vielu toksiskumu un ekotoksiskumu, tajā skaitā epidemioloģiski pētījumi, 
datoraprēķinu rezultāti un starptautiski resursi;
nepieciešamības gadījumā vispārējās testēšanas prasības ietver testēšanu, pamatojoties uz 
vielas kaitīgo iedarbību, lai ierobežotu testēšanu;
nepieciešamības gadījumā līdzīgas vielas var grupēt, lai samazinātu testēšanas apjomu;
vielām, kuru ražošanas/importēšanas daudzums ir no 1-10 tonnām gadā un uz vienu 
ražotāju/importētāju, testēšana ir veicama, izmantojot tikai in vitro metodes; 
lai testētu ķimikālijas, kuru ražošanas apjoms ir lielāks, attiecīgo iestāžu uzraudzībā tiks 
izstrādātas vielām pielāgotas testēšanas programmas;
Kopienas pamatprogrammā pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai tiks sekmēta jaunu alternatīvu 
testēšanas metožu izstrāde, kurās tiek izmantots mazāk vai netiek izmantoti dzīvnieki. 
Pētnieki, kas iesniegs šādām metodēm atbilstošus projektus, saņems finansējumu no 
programmas.
Par nelaimi, mūsdienās ķimikāliju izraisīto risku nevar pietiekami noteikt, vien izmantojot 
pieejamās in vitro testēšanas metodes (neizmantojot testēšanas dzīvniekus). Šī atziņa ir 
izteikta Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (EAMVC) publicētajā ziņojumā1. 
Tāpēc tikai in vitro metožu pielietošana neļautu atbilstoši novērtēt ķimikāliju izraisīto risku, 
kas var būt kaitīgs cilvēku veselībai un videi.

Visbeidzot Testēšanas metožu regulā2 ir noteikts, ka, izstrādājot testēšanas metodes, pilnībā 
jāņem vērā iespējas izmēģinājumus ar dzīvniekiem aizstāt, samazināt to apjomu vai tos 
pilnveidot, jo īpaši gadījumos, kad kļūst pieejamas attiecīgas validētas metodes, ar kurām 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem var aizstāt, samazināt to apjomu vai tos pilnveidot.
Ir svarīgi ņemt vērā to, ka ķimikāliju testēšanā visbiežāk izmantotās dzīvnieku sugas ir peles, 
žurkas, zivis un dafnijas. Jūrascūciņas vai truši tiek izmantoti mazāk. Citi dzīvnieki, 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Alternative (non-animal) Methods for Chemicals Testing: Current Status and 

Future Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, July 2002.

2 Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH).
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piemēram, suņi, tiek izmantoti ļoti retos gadījumos.

Datu koplietošana saskaņā ar REACH

Sākot ar 2008. gada 1. jūniju, uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskas vielas ES 1 tonnas 
vai lielākā apjomā gadā, ir jāreģistrē tās saskaņā ar REACH. Reģistrēšana attiecas arī uz 
uzņēmumiem, kas gadā ražo vai importē attiecīgās vielas saturošas preces 1 tonnas vai lielākā 
apjomā, un tās ir paredzētas laišanai apgrozībā. Lai veiktu reģistrāciju, ir jāiesniedz attiecīgā 
un pieejamā informācija par vielu raksturīgajām īpašībām, jānodrošina atbilstība vismaz tām 
prasībām, kas noteiktas attiecīgajos REACH pielikumos un, ja tas nav iespējams, jānodrošina 
informācijas veidošana, tajā skaitā veicot testus. Par vielām, kas tiek ražotas vai importētas 10 
tonnu vai lielākā apjomā, ir jāiesniedz Ķīmiskās drošības pārskats. REACH ievieš īpašus 
mehānismus un procedūras, kas dod uzņēmumiem iespēju dalīties ar esošo informāciju pirms 
reģistrācijas pieteikšanas, lai uzlabotu reģistrēšanas sistēmas efektivitāti, samazinātu izmaksas 
un samazinātu to izmēģinājumu daudzumu, kuros tiek izmantoti mugurkaulnieki. Šīs sistēmas 
nosaukums ir SIEF – Ieviešanas informācijas apmaiņas forums.

Vēl viens noteikums saskaņā ar REACH attiecībā uz izmēģinājumu samazināšanu, kuri tiek 
veikti īpaši ar mugurkaulniekiem, ir iespēja visām trešajām personām sniegt informāciju 
noteiktā termiņā (REACH 40. panta 2. apakšpunkts). Eiropas Ķīmijas aģentūra (ECHA) savā 
tīmekļa vietnē publicē attiecīgās vielas nosaukumu, tās bīstamības noteikšanas testa 
mērķrezultātu, kura iegūšanai ierosināts tests ar mugurkaulniekiem, un datumu, līdz kuram 
trešajā personām jāiesniedz informācija. Aģentūra uzaicina trešās personas 45 dienu laikā 
kopš paziņojuma publicēšanas dienas, izmantojot Aģentūras noteikto formātu, iesniegt 
zinātniski pamatotu informāciju un pētījumu rezultātus par attiecīgo vielu un tās bīstamības 
noteikšanas testa mērķrezultātu, kura iegūšanai ierosināts attiecīgais tests ar 
mugurkaulniekiem. Aģentūra saskaņā ar 3. punktu lēmuma pieņemšanā ņem vērā jebkādu 
saņemto šāda veida zinātniski pamatoto informāciju un pētījumu rezultātus.

Vielas, kas rada īpaši lielas bažas

Vēl viena REACH prasība ir bīstamu vielu aizstāšana ar mazāk bīstamām vielām. Vielām, kas 
identificētas kā vielas, kas rada īpaši lielas bažas (SVHC), būs nepieciešama atļauja pēc tam, 
kad tās būs iekļautas REACH XIV pielikumā. Pieteikuma iesniedzējiem būs jāpierāda, ka ar 
šo vielu lietošanu saistītie riski ir atbilstoši kontrolēti, to lietošanas sociālekonomiskie 
ieguvumi ir lielāki nekā to izraisītais risks un nav atbilstošu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju.
Ja ir drošākas atbilstošas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, viņiem ir jāsagatavo aizstāšanas 
plāns. Nepieciešamības gadījumā viņiem arīdzan jānodrošina informācija par visiem 
attiecīgajiem pētījumiem un attīstības aktivitātēm. Komisija var atsaukt vai grozīt jebkuru 
atļauju, ja kļūst pieejami atbilstoši aizstājēji.
Kancerogēnas (K), mutagēnas (M), reprotoksiskas (R) vielas, noturīgas, bioakumulatīvas un 
toksiskas vielas, ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas, kā arī vielas, kurām ir 
endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, kas izraisa tādas pašas bažas kā iepriekšējās 
kategorijas, var identificēt kā vielas, kas izraisa īpaši lielas bažas. Tiklīdz šīs vielas ir 
identificētas, tās ir jāiekļauj REACH XIV pielikumā, un to lietošanai ir nepieciešama atļauja.
Dalībvalstīm un Komisijai kopā ar Eiropas Ķīmijas aģentūru (ECHA) ir nozīmīga loma 
atļaujas izsniegšanas procesā, identificējot kancerogēnas vielas, kas rada īpaši lielas bažas un 
ir iekļaujamas REACH XIV pielikumā.
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REACH regula arīdzan nodrošina mehānismu tādu vielu lietošanas ierobežošanai vai pat 
aizliegšanai, kuras izraisa nepieņemamu risku cilvēkiem vai videi un attiecībā uz kurām ir 
parādīts, ka riski ir izskatāmi visas ES mērogā. Šos noteikumus var izmantot arī, lai aizliegtu 
noteiktu kancerogēnu vielu lietošanu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, ņemot  vērā 
informāciju, kas kļūs pieejama reģistrācijas procesa rezultātā vai citā veidā.

Alternatīvas testēšanas metodes

Eiropas Komisija atbalsta daudz intensīvāku alternatīvo testēšanas metožu izstrādi. Tādējādi 
Piektajā pamatprogrammā pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (1998 – 2002) tā finansēja 
vairāk nekā 43 pētniecības projektus par in vitro metodēm, piešķirot aptuveni 65 miljonus 
eiro. Pašreizējā Sestajā pamatprogrammā pētnieki tiek vairāk nekā jebkad agrāk aicināti 
iesniegt atbilstošus projektus. Tādējādi būtu jābūt izstrādātām starptautiskā mērogā validētām 
alternatīvām testēšanas metodēm, kas ļaus iegūt rezultātus, kuri ir pieņemami regulatoriem 
visā pasaulē.
Eiropas Komisijas Kopējam pētniecības centram ir vadošā loma ESAO iniciatīvā par 
datormodelēšanas validēšanu. Līdz ar ķimikāliju izraisītā riska novērošanai pieejamo tā 
saukto QSAR1 metožu skaita palielināšanos izmēģinājumu ar dzīvniekiem daudzums turpinās 
samazināties.

Secinājums

Komisija gaida priekšlikumus par to, kā samazināt izmēģinājumu ar dzīvniekiem daudzumu
ar nosacījumu, ka netiek vājināts veselības un vides aizsardzības līmenis. Šajā ziņā Komisijai 
nav iespējas atbalstīt ES mēroga moratoriju izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, kā to ierosina 
lūgumraksta iesniedzēja. No iepriekšminētā ir skaidrs, ka Komisija atbalsta visus citus 
piemērojamos alternatīvos risinājumus. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas otru 
ierosinājumu bezprecedenta obligāta datu koplietošanas sistēma, kas pašlaik tiek veidota 
saskaņā ar REACH, var mudināt vēl vairāk uzņēmumus pieņemt lēmumu noteikt moratoriju 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, lai gan sistēmas vispārējais mērķis ir samazināt 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Testēšanas metožu regula nosaka, ka dzīvnieku izmantošanas 
procedūrās aizstāšanas, samazināšanas un pilnveidošanas principi ir pilnībā jāņem vērā, 
izstrādājot testēšanas metodes, īpaši gadījumā, ja kļūst pieejamas attiecīgi validētas metodes 
izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstāšanai, samazināšanai vai pilnveidošanai. Visbeidzot 
attiecībā uz visu ķimikāliju, par kurām ir zināms, kas tās ir potenciāli bīstamas cilvēku un 
dzīvnieku veselībai un videi, atcelšanu, REACH atļaujas izsniegšanas un ierobežošanas 
procedūrā ir noteikti mehānismi, lai ierobežotu to lietošanu un laišanu tirgū. REACH stājās 
spēkā 2008. gada 1. jūnijā, un nākamo desmit gadu laikā norisināsies datu bāzes izveide, kurā 
būs aptuveni 30 000 ķīmisku vielu un to īpašību.

                                               
1 Struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (QSAR) ir process, kurā ķīmiskā struktūra tiek kvantitatīvi 
korelēta ar noteiktu procesu, piemēram, bioloģisko aktivitāti vai ķīmisko reaktivitāti.


	747365lv.doc

