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IEVADS

Šīs regulas priekšlikums ir paredzēts, lai aizstātu spēkā esošo likumdošanu. (tiek uzskatīts, ka 
tā vairs nav spējīga atbalstīt jaunievedumus, ne arī nodrošināt pietiekamu aizsardzību videi un 
sabiedrībai) ar jaunu sistēmu, kuras pieci galvenie pamatprincipi ir:
• reģistrācijas shēmas ieviešana, kas pakāpeniski tiks veidota tā, lai tā ietvertu gan jaunās, 

gan esošās ķimikālijas;
• atbildības par riska novērtēšanu pārcelšanu no valstu aģentūrām uz 

ražotājiem/importētājiem;
• tālāko izmantotāju (gadījumos, kad tas ir nepieciešams un piemērots) iekļaušana prasībā 

pēc datiem un testiem, kas veikti ar ķīmiskām vielām;
• pilnvarojuma vai ierobežošanas procedūras ieviešana darbā ar ķimikālijām, kas rada 

īpašas raizes;
• lielāka pārredzamība un atklātība attiecībā pret sabiedrību, nodrošinot to ar vieglāku 

pieeju informācijai par ķīmiskām vielām.

PAMATS

Mēs apzināmies, ka regulas izveidošanas process ir ilgs, sarežģīts un pretrunīgs; starp 
Parlamenta atzinuma pieņemšanu par Balto grāmatu (2001. gada novembrī) un brīdi, kad 
Komisija pieņēma priekšlikumu (2003. gada novembrī) pagāja divi gadi.

Ilgajā regulas izveidošanas procesā lielā mērā piedalījās iesaistītās nozares: tika izteikti vairāk 
kā 6000 atzinumi tiešsaistes konsultāciju pasākuma laikā, kas tika sniegtas internetā par 
sākotnējo regulas projektu. Ar kritiska novērtējuma un priekšlikumu palīdzību attiecīgās 
nozares pārliecināja Komisiju veikt ievērojamas izmaiņas oriģinālajā tekstā.

Reformas mērķis un pamats (piem. vides un veselības aizsardzība) nav mainīti, bet vairāk 
uzmanības ir pievērsts Eiropas rūpniecības konkurētspējai. Tāpēc jaunais teksta variants ir 
izveidots tāds, lai ievērojami tiktu samazināti izdevumi.

DEBATES PARLAMENTĀ

Dažus mēnešus pēc tam, kad Komisija pieņēma priekšlikumu, Parlaments (un jo īpaši deviņas 
komitejas, kas ir atbildīgas par ziņojuma un atzinuma sastādīšanu) uzsāka sarunas par regulas 
projektu.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja sastādīja darba dokumentu, 
kurā bija iekļauti gan vairākuma, gan arī mazākuma piektās parlamentārās sesijas deputātu 
viedokļi.

Uzsākoties sestajai parlamentārai sesijai, debates komitejās par likumdošanas procedūru 
attiecībā uz šo tēmu ir saasinājušās, īpaši ar nolūku nodrošināt regulas projekta pieņemšanu 
pirmajā lasījumā pirms vasaras pārtraukuma.

PADOMES DARBS
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Tai pašā laikā Padomē strauji norisinās debates.

Ad hoc darba grupa, kas izveidota Ministru padomē, un ir atbildīga par ražošanas un 
ekonomisko konkurētspēju, pašreiz strādā pie angļu-ungāru priekšlikuma, kura nosaukums ir 
‘Viena ķīmiska viela – viena reģistrācija’, kas paredz vienotu reģistrācijas shēmu, lietojot 
saistošāku kārtību datu koplietošanai par katru ķīmisko vielu.

Darba grupa savā pēdējā sanāksmē koncentrējās uz visu datu obligātās koplietošanas principu 
(un ne tikai to, kuru izmantošana ir pārbaudīta uz dzīvniekiem) un izskatīja iespējas ieviest 
obligātu prasību kopīgi segt izmaksas.

Tāpat tika arī apspriests interesants piedāvājums, kuru ir izteikusi neliela valstu grupa, kurā 
prasība sniegt informāciju tiktu paplašinātu tā, lai tas attiektos uz ķimikālijām, kas tiek ražotas 
un importētas apjomā no vienas līdz desmit tonnām gadā.

IETEKMES PĒTĪJUMS

Viens no visvairāk apspriestajiem un vispretrunīgākajiem jautājumiem laikā, kopš Baltās 
grāmatas pieņemšanas 2001. gadā, ir bijis aprēķinātās REACH izmaksas un to potenciālā 
ietekme uz Eiropas ķīmijas rūpniecību.

Komisija savā ietekmes pētījumā, ko tā ir iesniegusi kopā ar priekšlikumu, min pēdējos 
mēnešos aprēķinātās izmaksas; to apmērs svārstās no 2,8 līdz 5,3 miljardiem EUR; šis 
pētījums konkurē ar daudziem citiem pētījumiem, kuri paredz bēdīgāku scenāriju – ka 
izmaksas varētu paaugstināties līdz 180 miljardiem EUR.

Vairāki līdzīgi novērtējumi ir sastopami prognozēs par labumu, kas iegūts ieviešot REACH. 
Arī šajā gadījumā pētījums, ko veikusi Komisija un ieinteresētās puses, novērtē ieguvumus, 
kas radies, samazinoties veselības izdevumiem, un tas ir no 4.8 līdz 230 miljardu EUR 
apmērā.

ZIŅOJUMA PROJEKTA PAMATNOSTĀDNES

Ir zināms, ka Komisija veic tālākas ietekmes pētījumu, kas vairāk pievērš uzmanību sistēmas 
administrēšanas jautājumiem un ar tās ieviešanu saistītajām izmaksām. Gaidot šo pētījumu 
rezultātus, es aizstāvu savu vispārējo novērtējumu par Komisijas priekšlikumu un  uzskatu, ka 
līdzsvaru nedrīkst izjaukt, bet tas ir jāsaliedē un jāuzlabo, lai padarītu šo shēmu efektīvāku un 
tādu, uz ko var paļauties.

Pamatojoties uz šo ļoti vispārējo novērtējumu, es izsaku stratēģisku paziņojumu: Es plānoju 
iesniegt jaunu ziņojuma projektu, kas vispārējos vilcienos neatšķirsies no iepriekšējā un 
galvenokārt būs fokusēts uz noteiktām prioritātēm.

Mans primārais mērķis vēl joprojām ir izveidot un ieviest darbībā praktiski izmantojamu 
shēmu, kas paredzēta ķīmisko vielu reģistrācijai, apstiprināšanai un novērtēšanai (protams, 
neizslēdzot iespēju šo shēmu adaptēt un uzlabot).

Kā referents, es koncentrēšos uz aspektiem, kuriem būs lielāka ietekme uz REACH darbu un 
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efektivitāti, lai gan nenoliegšu jautājumus, kas ir cieši saistīti ar vidi un sabiedrības veselības 
aizsardzību.

Šī iemesla dēļ es plānoju lūgt jebkuru ieguldījumu no citām komitejām, kas ir saistītas ar šo 
nozari un kuru īpašās atbildības joma atbilst kādai no regulas nodaļām.

Tāpēc tagad es atklāšu ziņojuma projekta galvenos punktus, kuru es plānoju iesniegt. Es, 
protams, ceru saņemt ieguldījumu (arī kritiku), kas palīdzēs man uzlabot tekstu, ko plānoju 
iesniegt līdz februāra vidum.

1. Reģistrācija

Ķīmisko vielu reģistrācija neapšaubāmi ir vispretrunīgākais shēmas aspekts, uz kuru jaunā 
regula ir balstīta. Kā mēs visi apzināmies, visas ķīmiskās vielas, kas tiek ražotas vai 
importētas apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, ir jāreģistrē. 

Shēmas būtība tika pieņemta vienbalsīgi, Komisija ir noteikusi tonnāžu kā parametru ķīmisko 
vielu iekļaušanai REACH. Dažādu diskusiju laikā daudzas ieinteresētās puses ir norādījušas 
uz to, ka šāds kritērijs ir vispiemērotākais līdzeklis reāla riska noteikšanai (iekšējā kaitējuma 
vai eksplozijas riska) un ir bijuši ieteikumi no vairākām pusēm, ka tas ir jāaizvieto ar 
kvalitatīviem kritērijiem vai tas ir jāiekļauj citos kvalitatīvos kritērijos, kā piemēram, iekšējais 
kaitējums, izmantošana un eksplozijas. 

Es uzskatu, ka šāda pieeja ir pretrunā ar Komisijas priekšlikumā ietverto filozofiju: noteikt 
stingrākas prasības rūpniecībai sniegt adekvātu informāciju par ķīmiskām vielām un izmantot 
šo informāciju, lai nodrošinātu to, ka šīs ķīmiskās vielas ir drošas.

Reģistrācijas perioda laikā, primārais mērķis, kas ir jāsasniedz ir visu jauno un esošo ķīmisko 
vielu iekļaušana shēmā – tas ir milzīgs, un vēl jo projām precīzi neskaidrs, vielu skaits (30 
000 - 70 000 - 100 000?), kuru iedarbība un bīstamība nav zināma, pamatojoties uz vienu 
kritēriju (ražošanas/ importa daudzums), kas pēc manām domām ir vienīgais, kas spēj sniegt 
adekvātu juridiskās noteiktības pakāpi. 

Šis ir būtisks pamats shēmas pārējo posmu uzsākšanai: novērtēšanai, apstiprināšanai un 
ierobežošanai. Kā mēs vēlāk redzēsim, pārejā uz novērtēšanas pakāpi, kvantitātes kritērijs būs 
pakārtots ārējās bīstamības un eksploziju faktoriem. 

Tādēļ es piekrītu tekstam, kas noteikts Komisijas priekšlikuma 5. pantā, kas pārejas pasākumu 
ceļā padara grūtāku apmērām 99% ķīmisko vielu reģistrāciju. Tās rezultātā tiks izveidota 
shēma, kuru ieviesīs darbībā 11 gadu laikā.

Tas nozīmē, ka (pie visoptimistiskākā scenārija, kas paredz galējo priekšlikuma pieņemšanu 
2006. gadā), shēmu varēs pilnībā izmantot 2017. gadā. Ķīmiskās vielas, kas tiek ražotas vai 
importētas apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā (piem. tās, kas ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu interesēm) un ķīmiskās vielas, kas uzskaitītas pantos, būs nepieciešams reģistrēt 
līdz šim datumam.

Šī iemesla dēļ es neplānoju iesniegt grozījumus, kas mainītu piedāvāto mehānismu.
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Tas nenozīmē, ka Komisijas piedāvātais teksts ir jāuztver kā iekalts akmenī.

Piemēram, es personīgi uzskatu, ka angļu-ungāru priekšlikums ‘Viena ķīmiska viela – viena 
reģistrācija’ ir saistošs. Ja konsorcijas definīcija tiek skaidri noteikta no juridiskā viedokļa, 
nākamie priekšlikumi varētu dot lielu finansiālu labumu, vienkāršošanu un pārbaužu uz 
dzīvniekiem samazināšanu. 

Es tāpat uzskatu, ka nopietni ir jāapsver dažu valdību iesniegtais priekšlikums, ka ir jāizvirza 
stingrākas prasības, lai nodrošinātu informācijas saņemšanu par ķīmiskām vielām, kas tiek 
ražotas vai importētas arī mazākos daudzumos. 

Ir vēl viena svarīga iespēja. Manā agrākā ziņojuma projektā es piedāvāju (94. un 95. 
grozījumā), ka ir jāizvirza noteikumu pārskatīšanas procedūras. Es varu apstiprināt un par 
uzsvērt šo iespēju, lai atvērtu ceļu iespējamām izmaiņām prioritāšu kritērijos, ņemot vērā visu 
shēmas izveides dalībnieku un jo īpaši aģentūras iegūto pieredzi. 

Ja tiek izvirzīta regulas pārskatīšana, ļoti rūpīgi ir jāizvēlas šim pasākumam paredzētais laiks, 
ko iesaka Komisijas noslodzes saraksta kontekstā.

Kā pēdējais jautājums, kam jāpievērš prasa īpaša uzmanība, ir pantos uzskaitīto ķīmisko vielu 
reģistrācija, jo tas ietekmēs starptautisko tirdzniecību.

Šī jautājuma risināšanā es sagaidu lielu ieguldījumu no komitejām, kuru primārais uzdevums 
ir saistīts ar šo jautājumu.

Šajā sakarībā es plānoju izveidot un atbalstīt Eiropas ‘ķīmiskās drošības’ veicināšanas zīmes 
ideju.2. Aģentūras lomas novērtējums

Kā tas jau tika minēts, Komisijas priekšlikuma 43.a pants ievieš prioritāšu novērtēšanas 
pakāpenisku kārtību, kas vairs nav saistīta tikai ar tonnāžu, bet arī atspoguļo ķimikāliju radītos 
riskus1.

Komisijas priekšlikums piedāvā divus novērtēšanas veidus: dokumentācijas novērtēšana (tā ir 
dalībvalstu atbildība) un ķīmisko vielu novērtēšana.

Lielākās problēmas ir saskatāmas attiecībās starp Eiropas aģentūru un atbilstīgām varas 
iestādēm dalībvalstīs. Daudzās aprindās ir izteikta kritika par paredzēto procesu sarežģītības 
pakāpi – pastāv risks, ka pastiprinātas lēmumu pieņemšanas decentralizācijas rezultāts var būt 
procedūru atšķirības dalībvalstīs, kas varētu deformēt iekšējo tirgu. 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 43.a pantu, aģentūra noteiks kritērijus prioritātēm ķīmisko 
vielu turpmākai novērtēšanai. Dalībvalstis izmantos šos kritērijus darbības plāna 
sagatavošanai.

  
1 Šajā parntā ir rakstīts: ‘Novērtēšanas kritēriji ietver kaitējuma un eksploziju datu, kā arī tonnāžas apjoma 
apsvēršanu’.
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Šajā sakarībā, es plānoju vēlreiz iesniegt grozījumu paketi, kas ir iekļauta manā agrākajā 
ziņojuma projektā, saskaņā ar kuru, aģentūrai tiek dots uzdevums izstrādāt prioritāro ķīmisko 
vielu sarakstu novērtēšanai. Tad dalībvalstis tad varēs iekļaut šis ķīmiskās vielas savos 
darbības plānos.

Tāpat es plānoju vēlreiz iesniegt grozījumu paketi, kas paredzēta, lai stiprinātu aģentūras 
galveno lomu, skaidrāk definējot tās institucionālo pamatu. Šim nolūkam esmu ņēmis par 
paraugu Eiropas medicīnisko produktu novērtēšanas aģentūras modeli.

3. Apstiprināšana un aizstāšana

Tāpat tiek pieprasīta īsa atsauce par aizstāšanu. Šis ir ļoti delikāts jautājums, gan no vides, gan 
arī no veselības viedokļa, kā arī no jauninājumu ieviešanas un vidēja un ilga termiņa videi 
draudzīgāku vielu un tehnoloģiju veicināšanas viedokļa. Šī ir viens no visizteiktākajiem 
regulas nodomiem.

Tāpēc, savā agrākajā ziņojuma projektā (47. – 61. grozījums) es atbalstīju aizstāšanas 
principu, veidojot ciešāku saikni starp ļoti problemātisku vielu atļaušanu (tās pagarinājumu 
vai pārskatīšanu) un aizstāšanu (CMR 1. un 2. kategorija, PBT, vPVB, utt.).

Mans viedoklis par šo jautājumu ir šāds: piedāvāto kārtību ir nepieciešams mainīt, samazinot 
samērā problemātisko jautājumu konceptuālo un juridisko apjomu, nodrošinot ‘pietiekamu 
kontroli’ kā iesākuma kritēriju pilnvarojuma izsniegšanai, un veidojot ciešanu un tiešāku 
saikni starp pilnvarojumu (atjaunošanu un pagarināšanu) un aizvietošanas principu.

Praktiski tas nozīmē:

- pilnvarojums tiks izsniegts, ja sociālie un ekonomiskie ieguvumi būs lielāki par risku 
nodarīt kaitējumu videi un veselībai, ja varēs demonstrēt, ka šai vielai un tehnoloģijām 
nav piemērotas alternatīvas un (tikai kā blakus apsvērums) ja viela būs pārbaudāmo 
vielu sarakstā; 

- iesniegumam ir jāpievieno dokumenti, kuros ir pamatota sociāli ekonomiskā analīze 
un alternatīvu analīze; 

- pilnvarojumā ir skaidri jānosaka noteikumi, kuriem tā atbilst, tās derīguma termiņš, 
pārskatīšanas datums, un tās kontroles kārtība.

Nobeigumā es izsaku viedokli par citiem aspektiem, ieskaitot definīcijas, apjomu un 
piesardzību.


