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Temats: Saraksts saskaņā ar REACH regulu

Viens no REACH pamatmērķiem ir īpaši bīstamo vielu (SVHC) aizstāšana. Šo aizstāšanu var 
veikt, izmantojot divus pamatmehānismus. Pirmkārt, saistībā ar atļaujas piešķiršanu varētu 
pieņemt lēmumu par šo vielu pakāpenisku izņemšanu no aprites. Otrkārt, ražotāji varētu 
brīvprātīgi aizstāt SVHC ar drošākām alternatīvām, jo īpaši, ņemot vērā REACH 33. pantu. 
Tas nosaka piegādātājiem pienākumu pēc pieprasījuma nodrošināt informāciju par SVHC 
drošu izmantošanu vismaz attiecībā uz izstrādājumiem, kuros minēts SVHC nosaukums.
Tomēr šo abu procesu īstenošanai vispirms ir jāidentificē SVHC viela. REACH regulas XVII 
pielikumā jau ir iekļauts saraksts, kurā ir aptuveni 800 vielu, kas ir oficiāli klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas un reprodukcijai toksiskas vielas (CMR). Turklāt Komisija un 
dalībvalstis ir vienojušās par sarakstu, kurā ir 27 PBT vai vPvB vielas. Tādējādi ir vairāk 
nekā 800 vielu, kuras nepārprotami atbilst SVHC vielas pazīmēm. Taču 2008. gada oktobrī 
pieņemtajā sarakstā ietilpst tikai 15 vielas. Līdz 2008. gada jūnijā noteiktajam termiņam 
Komisija nebija atbildējusi ne uz vienu Eiropas Ķimikāliju aģentūras iesniegto priekšlikumu. 
Šajā sakarā ir interesanti norādīt, ka, pamatojoties uz Direktīvas 76/768/EEK septīto 
grozījumu, Komisija uzreiz iekļāva visu CMR vielu sarakstu aizliegto vielu sarakstā attiecībā 
uz kosmētikas izstrādājumos izmantojamām vielām. 

Ja sarakstā iekļauj ļoti maz SVHC vielu, rodas vairākas problēmas:

a) ir minimāls sākumpunkts atļaujas piešķiršanai; 

b)  faktiski vairs nav piemērojams 58. pantā noteiktais prioritāšu mehānisms;
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c) tiek krasi ierobežotas patērētāju tiesības saņemt informāciju.

Turklāt, sākot ar 2011. gadu, būtu iespējams importēt izstrādājumus, kuru sastāvā ir SVHC 
sarakstā neiekļautas vielas, nesniedzot nekādu informāciju par tām.

Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2008. gada septembra nodomu reģistrā minētas tikai vēl 
septiņas vielas, kuras potenciāli varētu pievienot sarakstam (no tām piecas ir pieprasījusi 
Komisija). 

Ja netiks veiktas konkrētas darbības, tuvākajā nākotnē sarakstā tiks iekļauti aptuveni 2 %  no  
visu SVHC vielu skaita. Tas padara bezjēdzīgu REACH izvirzīto aizstāšanas mērķi, mazina 
prioritāšu procesa nozīmi, liedz patērētājiem tiesības saņemt informāciju par vairumu SVHC
vielu, kā arī ļauj ignorēt  SVHC vielu klātbūtni importētos izstrādājumos. 

Kā Komisija rīkosies, lai nodrošinātu, ka atbilstošie REACH noteikumi tiek piemēroti 
attiecībā uz visām SVHC vielām vai vismaz tām, ar kurām var nonākt saskarē strādnieki vai 
patērētāji vai kuras var nokļūt apkārtējā vidē? 

Cik daudzām vielām Komisija ir nolēmusi pieprasīt Eiropas Ķimikāliju aģentūrai sagatavot 
XV pielikumā minēto dokumentāciju pievienošanai sarakstam līdz nākamajam termiņam 
2009. gada martā?
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