Videi bīstamās vielas
– ko tas nozīmē?

Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā.
Projekts LIFE07 ENV/EE/000122- BaltActHaz
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LPT

Labākās pieejamās tehnoloģijas

BKF

Biokoncentrācijas faktors

BJRP

Baltijas jūras rīcības plāns

CAS

Ķīmiskās vielas reģistrācijas nummurs Ķīmijas referatīvajā žurnālā

CLP

Ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija, marķēšana un iepakošana (Eiropas Savienības regula - CLP regula)

KMR

Kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas

DDT

Dihlordifeniltrihloretāns

DOC

Izšķīdušais organiskais ogleklis

VKS

Vides kvalitātes standarti ūdens politikas jomā

ES

Eiropas Savienība

GHS

Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

HELCOM

Helsinku Komisija (Helsinku Komisija ir “Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību”
jeb Helsinku Konvencijas izpildinstitūcija, saukta arī par Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju)

IPNK (IPPC)

Integrētā piesārņojuma novēršana un kontrole

Kow

Oktanola-ūdens sadalījuma koeficients

NOEC

Koncentrācija, kurā nav novērojama iedarbība

PBT

Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas ķīmiskās vielas

NOP

Noturīgie organiskie piesārņotāji

REACH

Ķīmisko vielu reģistrācija, vērtēšana, atļauju sistēma un ierobežojumi
(Eiropas Savienības regula, pieņemta 2006.gada 18.decembrī)

SIEF

Forums informācijas apmaiņai par vielām

SVHC

Ļoti augstas bažas izraisošas vielas

ANO EEK

Apvienoto nāciju organizācijas Eiropas Ekonomikas Komisija

ASV VAA

ASV Vides aizsardzības aģentūra

vPvB

Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas ķīmiskās vielas

ŪSD

Ūdens Struktūrdirektīva

NAI

Notekūdeņu atttīrīšanas iekārtas

Kādēļ mēs runājam par
vielu bīstamību?

Šīs brošūras mērķis ir sniegt lasītājam labāku izpratni par
bīstamības jēdzienu, ko tas nozīmē ES (lai arī nav skaidri
formulēta tā definīcija). Turpretim “bīstamas vielas” definīcija ietver vielai raksturīgo īpašību noteikšanu, metodes
kā tās noteikt un atbilstošās robežvērtības1. Bīstamības
jēdziens uzskatāms par plašāku ietvaru, ne vien paskaidrojot terminu “bīstama viela”, bet arī nodrošinot ar
pamatojumu izturēties pret šīm vielām kā prioritārām,
kā arī izdarot pieņēmumus, kādēļ ir nepieciešamas regulējošas darbības un kā tieši bīstamās vielas ir jāpārvalda.
Tādējādi “bīstamības jēdziena” skaidrojums šajā brošūrā
aplūkots kā definīcija un vielu nosaukšana, kā arī vispārējā
pieeja attiecībā uz bīstamo vielu pārvaldību. Šīs zināšanas
ir nozīmīgas, lai nodrošinātu atbilstību un ievirzi spriestspējā, lēmumu pieņemšanā un aktivitātēs praktiskā darba
laikā.

Gandrīz ikviena ražošanas uzņēmuma produkcijā ir atrodamas ķīmiskās vielas, nav svarīgi vai tiek sintezētas vielas,
jaukti maisījumi vai ražoti gatavie produkti, piemēram,
tādās nozarēs kā mēbeļu ražošana, tekstilražošana, mašīnbūve u.c. Uzņēmumā ķīmiskās vielas tiek izmantotas izejvielās vai palīgiekārtās, integrējot tās ražošanas procesos
un/vai produkcijā, emitējot gaisā, nopludinot ūdenī vai
apglabājot kopā ar atkritumiem. Pastāv dažādas likumdošanas prasības, kas jāpiemēro katrā no šiem specifiskajiem soļiem. Tā kā likumdošana parasti regulē bīstamās
ķīmiskās vielas (vai nu attiecībā pret vidi vai cilvēkiem),
uzņēmumam ir svarīgi zināt vai viela, ko tas izmanto ir
bīstama vai nē un kā pareizi ar to apieties. Tomēr uzņēmumi bieži vien sastopas ar tādu problēmu, ka dažādos
likumdošanas aktos (attiecībā uz ķīmisko vielu riska
pārvaldību un vidi (ūdens)) nav vienoti formulējumi, tajos
tiek atšķirīgi skaidrotas un definētas bīstamās ķīmiskās
vielas, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, bieži vien
izmantojot dažādus nosaukumus vienā likumā, piemēram,
“hazardous” un “dangerous”. Tādēļ ir svarīgi, lai būtu
skaidras definīcijas, kuras pielietot konkrētā darbībā, lai
izvairītos no neskaidrībām un pārpratumiem.

Šī brošūra ir domāta rūpniecības nozares speciālistiem
un speciālistiem no valsts institūcijām, īpaši tām, kuras
strādā ar ražošanas uzņēmumiem (atļauju izdevējinstitūcijas un kontrolējošās institūcijas), kurām jābūt ļoti plašai
izpratnei par bīstamo vielu jēdzienu dažādos likumdošanas
aktos. Šīs publikācijas mērķis ir radīt lasītājam plašāku un
holistiskāku izpratni par bīstamības jēdzienu ES, savukārt turpmākās publikācijas projekta BaltActHaz gaitā
vairāk būs koncentrētas uz praktiskākiem paņēmieniem
un padomiem ieviešot un realizējot normatīvu prasības
attiecībā uz bīstamām vielām (informāciju meklēt http://
www.baltacthaz.bef.ee).

Prioritārs

Bīstams

Ļoti augstas bažas izraisošas vielas (SVHC)
Vielas, kas rada identiskas bažas
Ķīmisko vielu
likumdošana

Prioritāri bīstams
vPvB

NOP
PBT

Vides kvalitātes
likumdošana

?
Dažādu bīstamo vielu terminoloģija ES likumdošanas aktos.

CLP regula ((EK) Nr.1272/2008) nosaka „robežvērtību” ikvienam klasificējamam piemaisījumam, piedevai vai individuālai sastāvdaļai vielā vai maisījumā, virs kuras ir jāapsver attiecīgi vielas vai maisījuma klasificēšana
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Kuras vielas ir būtiskas
attiecībā uz vidi?
Termins “bīstams” (“hazardous”) parasti tiek lietots, lai
apzīmētu potenciālu ķīmiskās vielas bīstamību. Principā
“bīstamība” ir vienu vai vairāku vielai piemītošo īpašību
sekas. Bīstamība var rasties no vielas fizikālķīmiskajām
īpašībām, toksiskuma cilvēka veselībai vai videi (ūdens/
augsnes organismiem, bitēm, florai, faunai, noplicināt
ozona slāni, izraisīt ilgtermiņa ietekmes vidē utt.)

Dažas no šīm vielām var pārvietoties lielos attālumos, tām
piemītošo fizikālķīmisko īpašību dēļ. Tās tiek pārvietotas
uz jebkuru vietu pasaulē, sasniedzot arī visattālākās vietas
un neskartākos vides apgabalus, kur atrodas dabiskā vide
apdraudētajām sugām. Augstākās bažas izraisošās vielas ir
NOP – noturīgie organiskie piesārņotāji.

Runājot par videi bīstamām vielām, svarīgas ir tās īpašības,
kas traucē ekosistēmu funkcionēšanu. Tas nozīmē, ka
būtiskas ir tās kaitīgās ķīmisko vielu ietekmes, kuras
apdraud mikroorganismu populāciju stabilitāti, augus
vai dzīvniekus (vājinot imūnsistēmu, ietekmējot reproduktivitāti, nomācot fotosintēzi). Piemēram, DDT lietošanas rezultātā tika apdraudēta baltgalvas ērgļa populācija,
padarot plānākas to olu čaumalas. ES likumdošana akūto
toksicitāti uz atsevišķiem organismiem uzlūko kā ne tik
svarīgu, to dabisko atjaunošanās spēju dēļ. Turklāt videi ir
liels potenciāls iznīcināt un atšķaidīt ķīmiskās vielas. Tādā
veidā pat KMR vielām, kas nav noturīgas un bioakumulatīvas, nepiemīt neatgriezeniska ietekme ne uz vidi, ne
cilvēkiem, jo tās pašiznīcinās/atšķaidās, līdz nonāk vidē
un organismos.

Dažas vielas, lai gan neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, var būt arī ļoti nozīmīgas attiecībā uz vidi. Tās tiek
sauktas par “vielām, kas izraisa identiskas bažas” un tām
piemīt sekojošas īpašības un iedarbība:
·· rada traucējumus endokrīnai sistēmai (iedarbojas uz
organisma hormonālo sistēmu, kas var novest pie tādām
sekām, kā, piemēram, pavājinātas reproduktīvās funkcijas, izmaiņas uzvedībā vai imūnās sistēmas novājināšanās);
·deģenerējas
· 
par bīstamām vielām (emitētais komponents
pats par sevi netiek uzskatīts kā augstas bažas izraisošs,
bet vidē tas var pārtapt par ļoti bīstamu savienojumu vai
PBT/vPvB vielām);
·vielas,
· 
kas veicina (pastiprina) citu vielu ietekmi (sinerģiskais efekts) vai tām piemīt neirotoksiska ietekme
(piemēram, izmaiņas organismu uzvedībā);
·vielas,
· 
kuras varētu uzskatīt par PBT/vPvB, bet neatbilst
to kritērijiem, piemēram, tādēļ, ka tās nevar testēt dēļ to
zemās šķīdības ūdenī.

Tādēļ īpašas bažas izraisošas ir tikai tās vielas, kuras ir
vidē noturīgas, tām piemīt potenciāls bioakumulēties un
tajā pašā laikā tās ir toksiskas. Šādas vielas neiznīcinās,
bet to koncentrācijas vidē laika gaitā pieaug, tās uzkrājas
dzīvnieku taukaudos un var nokļūt cilvēka barības ķēdē
izraisot neatgriežamas, smagas sekas, tajā skaitā ietekmēt
nākamās paaudzes.

Augstākminēto īpašību rezultātā, vielas var kaitēt ekosistēmām, kā arī tālāk cilvēku veselībai, atbrīvojoties vidē
no produktiem vai procesu rezultātā. Bīstamām vielām
uzkrājoties organismos un barības ķēdē, koncentrācijas
organismos var pārsniegt līmeni virs kura parādās nelabvēlīgās ietekmes. Atrodoties daudzu barības ķēžu noslēgumā,
cilvēki tiek pakļauti šo vielu ietekmei uzņemot barību.

ŪDENS VIDEI KAITĪGĀS VIELAS
• Noturīgas, spējīgas bioakumulēties un toksiskas (PBT)
• Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB)
• Vielas, kas rada identiskas bažas (endokrīnās sistēmas bojātāji, vielām sadaloties bīstamās vielās,
tām piemīt sinerģiska vai neirotoksiska ietekme, utt....)
• KMR tikai tās vielas, kas ir noturīgas un spējīgas bioakumulēties

Noturīgās vielas
·· Saglabājas vidē ilgu laiku
·· Laika gaitā koncentrācijas
vidē pieaug
·· Tiek pārnestas ļoti tālu no
to sākotnējās izcelsmes
(emisijas) vietas

Bioakumulatīvās vielas
·· Uzkrājas aļģēs un mikroskopiskajos augos
·· No ūdens nonāk un
uzkrājas dzīvnieku taukaudos (piem.,zivju, mīdiju)
un tālāk piesārņo barību,
ko patērē cilvēki
·· Atrasts mātes pienā

Toksiskas aļģēm, dafnijām
(daphnia), zivīm, zīdītājiem,
cilvēkiem
·· Var nonāvēt
·· Var izraisīt vēzi
·· Var kaitēt nedzimušam
bērnam
·· Var ietekmēt reproduktivitāti
·· Var izraisīt ģenētiskus
defektus
·· Var izraisīt bojājumus
centrālajai nervu sistēmai
·· Var radīt traucējumus
iekšējo orgānu funkcijām
·· Var izraisīt attīstības traucējumus

ŠĪM VIELĀM NAV DROŠU KONCENTRĀCIJU!
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Endokrīnās sistēmas bojātāji
·· Var izraisīt viena dzimuma
īpatsvaru dabā, radīt
mutācijas
·· Var kaitēt cilvēka imūnsistēmai

Bīstamās vielas & normatīvie akti

CLP regula izvirza kritērijus un noteikumus vielu un
preparātu klasifikācijai un marķēšanai.

Attiecībā uz ūdens vidi, Baltijas valstīm ir saistoši sekojoši
normatīvi, kas ietver bīstamo vielu definīciju:
·Eiropas
· 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu (CLP),
·Eiropas
· 
Parlamenta un Padomes Regula (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
·Ūdens
· 
Struktūrdirektīva 2000/60/EK (ŪSD) un Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK par vides
kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā,
·Helsinku
· 
Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides
aizsardzību (HELCOM).

Ķīmisko vielu un maisījumu
klasifikācija, marķēšana un
iepakošana
Jaunā ES regula 1272/2008/EK par ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, tā sauktā
CLP regula, stājās spēkā 2009.gada 20.janvārī. CLP regula
pakāpeniski aizvietos Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK
(direktīva 67/548/EEK par bīstamo vielu klasificēšanu,
iepakošanu un marķēšanu) un Bīstamo ķīmisko produktu
direktīvu (direktīva 1999/45/EK par bīstamo ķīmisko
produktu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu). Abas
augstākminētās direktīvas tiks anulētas ar 2015.gada
1.jūniju, tomēr jaunās prasības attiecībā uz vielu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu stājas spēkā jau no 2010.
gada 1.decembra.

Fizikālķīmiskās īpašības

Termins „bīstams” (ang. hazardous) tiek definēts regulas
3.pantā un tas nosaka, ka visas vielas (un maisījumi),
kuras atbilst vismaz vienam bīstamības klases kritērijam,
ir bīstamas. Bīstamības klases ietver fizikālķīmisko bīstamību, bīstamību cilvēka veselībai un videi. Vielas, kas
atbilst bīstamo vielu kritērijiem, ir jāmarķē saskaņā ar CLP
regulas noteikumiem.
Pašreizējā klasifikācijas un marķēšanas sistēmā (Bīstamo
vielu direktīvā 67/548/EEK un Bīstamo ķīmisko produktu
direktīvā 1999/45/EK) tiek lietots termins „dangerous”
(lat. bīstams). Šo abu sistēmu kritēriji ir līdzīgi, tomēr nav
pilnībā atbilstoši.
CLP regula uzliek par pienākumu ķīmisko vielu un maisījumu ražotājiem un importētājiem identificēt visas fizikālķīmiskās, toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās vielu
īpašības, kuras varētu radīt risku vielu izmantošanas un
apstrādes laikā pie normāliem apstākļiem, kā arī regula
uzliek pienākumus pakārtotiem lietotājiem attiecībā uz
klasifikāciju.
Saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu, Latvijā direktīvu 67/548/EEK
un 1999/45/EK prasības tiek pārņemtas ar MK noteikumiem Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (2002.gada
12.marts), kā arī šobrīd2 tiek gatavots likumprojekts par
grozījumiem Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā,
atbilstoši regulai 2008/1272/EK.

Toksiskās īpašības

Ekotoksiskās
īpašības

Simboli saskaņā
ar pašreizējo
sistēmu

Simboli saskaņā
ar jauno
sistēmu- CLP

Bīstamības simboli saskaņā ar pašreizējo klasifikācijas un marķēšanas
sistēmu un piktogrammas saskaņā ar jauno CLP regulu.
2

Brošūra izstrādāta 2009.gada jūlijā.
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REACH regula
REACH regulē visu ķīmisko vielu ražošanu un izmantošanu ES tirgū. Regula izvirza prasības vielu reģistrācijai,
vērtēšanai, licencēšanai un vielu ierobežošanai, kā arī
informācijas plūsmai par ķīmiskām vielām piegādes ķēdē
(piemēram, drošības datu lapām), un komunikācijai starp
ražošanas uzņēmumiem un varas iestādēm.
Lai gan termins “ļoti augstas bažas izraisoša viela” (SVHC)
nav juridiski definēts, tas tiek izmantots, lai identificētu
prioritāro vielu grupu REACH regulas ietvaros. Regulas
57.pants nosaka sekojošas vielu grupas, kas pieder pie
SVHC vielām:
·1.
·  vai 2. kategorijas KMR vielas (saskaņā ar Direktīvas
67/548/EEK kritērijiem, CLP regulu);
·· PBT vai vPvB saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
·Vielas,
· 
kuras rada identiskas bažas (nepastāv skaidri
kritēriji, tomēr pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem par iespējamu nopietnu ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, rada identiskas bažas, piemēram, vielas,
kam piemīt īpašības, kas var radīt endokrīnās sistēmas
traucējumus vai vielas ar neirotoksiskām īpašībām).
REACH ietvaros pastāv vairāki nosacījumi, ar mērķi regulēt
SVHC vielu izmantošanu un ražošanu:
·· ja reģistrētājs vielas novērtējuma laikā atklāj, ka viela
ir PBT/vPvB, tam ir jānodrošina pasūtītājs ar drošības
datu lapām. Ķīmiskās drošības novērtējums nepieciešams tādā gadījumā, ja reģistrējamās vielas daudzums
pārsniedz 10 t/g.;
·vielas,
· 
kas identificētas kā SVHC vielas un kas iekļautas
licencēšanas kandidātsarakstā (skat.3.tabulu - pirmais
priekšlikums kandidātsarakstam) ir jānodrošina ar
drošības datu lapām. Identifikācija notiek dalībvalstīm
vai Aģentūrai (Ķīmisko vielu aģentūra, tālāk tekstā
Aģentūra) to ierosinot, balstoties uz tehnisko dokumentāciju;
·· ja SVHC viela, kas iekļauta licencēšanas kandidātsarakstā, atrodas izstrādājumos, var tikt pieprasīts sekojošais: paziņošana Aģentūrai un informācijas nodrošināšana pasūtītājam (7.pants);
·dažas
· 
no vielām kandidātsarakstā var tikt atlasītas
iekļaušanai XIV pielikumā (vielas, kas jālicencē). Vielas,
kas iekļautas XIV pielikumā, ir jālicencē pirms uzņēmums vai augšupējs piegādes ķēdes dalībnieks vēlas tās
izmantot.

Kritēriji ES līmenī PBT/vPvB vielām ir noteikti REACH
regulas XIII pielikumā. Tie ir noteikti balstoties uz vielu
noturību (pussabrukšanas periods), spēju bioakumulēties
(biokoncentrācijas faktors) un toksicitāti (hroniskā toksicitāte ūdenī; kancerogēns (1.vai 2.kategorija), mutagēns
(1. vai 2. kategorija), toksisks reproduktīvai funkcijai (1., 2.
vai 3. kategorija) vai hroniskas ietekmes uz cilvēka veselību izraisošs R48, skatīt arī 1. tabulu.
REACH regula pirmām kārtām attiecas uz ķīmisko vielu
ražotājiem un importētājiem (vielām pašām par sevi,
vielām preparātos un izstrādājumos), taču arī pakārtotiem
lietotājiem ir intensīvi jāiesaistās komunikācijā, ievērojot
riska pārvaldības pasākumus, kā arī uzņemoties tiešas
saistības specifiskos gadījumos.
Latvijā kompetentās iestādes funkcijas REACH regulas
īstenošanā pilda LVĢMC (Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs) Vides un zemes dzīļu nodaļa, kur
izveidots palīdzības dienests saskaņā ar Regulas 1907/2006
124.panta otro daļu. Ķīmisko vielu kontroles funkciju
tirdzniecībā esošajos izstrādājumos veic Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs (PTAC).

Ūdens Struktūrdirektīva un
Direktīva par prioritārajām
vielām
ŪSD mērķis ir regulēt Eiropas virzemes ūdensobjektu
pārvaldību (izmantošanu un aizsardzību). Kā viens no
galvenajiem direktīvas mērķiem ir sasniegt labu ķīmisko
vielu stāvokli virszemes ūdeņos līdz 2015.gadam.
ŪSD izšķir prioritārās vielas (vielas, kuru emisijas ir jāsamazina cik drīz vien iespējams) un prioritārās bīstamās
vielas (vielas, kuru izmantošana ir jāpārtrauc vai to
emisijas, izplūdes un zudumi ir jānovērš līdz 2020.gadam).
ŪSD prioritarizē vielas, kas izraisa risku nokļūstot vidē,
kur tiek ņemta vērā gan bīstamība videi, gan cilvēka veselībai. Prioritārās vielas ES ir noteiktas kā būtiskas bažas
izraisošas ūdens videi. Prioritārās bīstamās vielas ir starp
tām prioritārajām vielām, kas ir toksiskas, noturīgas un
spējīgas bioakumulēties, kā arī citas vielas, kas rada identiskas bažas. Ūdens struktūrdirektīvā nav minēta konkrēta
definīcija un kritēriji prioritāro (bīstamo) vielu noteikšanai.
33 vielu saraksts ir ierosināts balstoties uz riska novērtējumiem ES vai vienkāršotu novērtējumu, izmantojot sekojošo:
a) ekotoksikoloģiskos un cilvēka toksikoloģiskos datus, b)
pierādījumus ievērojamam vides piesārņojumam (monitoringa datiem) vai c) informāciju, kas norāda uz ievērojamu
vides piesārņojumu (intensīva ražošana un vielu izmantošanas apjomi, plaši izplatīta vielu izmantošana un tml.).
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33 prioritāro vielu saraksts ar vielām, kuras rada nozīmīgas bažas Eiropas ūdeņiem, ir iekļauts Direktīvas par
vides kvalitātes standartiem 2008/105/EK II pielikumā.
No šī saraksta 20 vielas ir identificētas kā prioritārās
bīstamās vielas, kas rada īpašas bažas iekšzemes, pārejas,
piekrastes un teritoriālajiem ūdeņiem. Pārējās 13 vielas
ir identificētas kā pārskatāmās vielas, kas iespējams ir
klasificējamas kā prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās
vielas, un iekļautas Pielikumā III (tas nozīmē, ka tuvākajā
nākotnē šīm vielām var tikt piemērotas prasības samazināt vai pārtraukt to izmantošanu). Vielu sarakstus skatīt
3.tabulā.
ŪSD neietver atsevišķus regulējošos instrumentus prioritāro (bīstamo) vielu pārvaldībai, bet tie ir iekļauti un tiek
kontrolēti zem citiem (vides) likumdošanas aktiem, kā,
piemēram:
·Direktīva
· 
par vides kvalitātes standartiem › I pielikums
nosaka vides kvalitātes standartus (VKS) prioritārām
(bīstamām) vielām. VKS nozīmē “īpašu piesārņotāju vai
piesārņotāju grupas koncentrācija ūdenī, sedimentos vai
biotā, kurai nevajadzētu būt pārsniegtai, lai pasargātu
cilvēku veselību un vidi”. VKS izsaka kā vidējo koncentrāciju gadā un maksimālo pieļaujamo koncentrāciju
iekšzemes un citos virszemes ūdeņos.
·Direktīva
· 
par integrētā piesārņojuma novēršanu un
kontroli 96/61/EK uzliek pienākumu identificēt izmantotās un emitētās prioritārās un prioritārās bīstamās
vielas, piesakoties piesārņojošo darbību atļaujai, un
pielietot Labākās Pieejamās Tehnoloģijas (LPT), lai samazinātu vai novērstu emisijas.

Ūdens struktūrdirektīvas prasības ir iestrādātas LR Ūdens
apsaimniekošanas likumā, MK noteikumos Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, MK
noteikumos Nr.858 ”Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes
kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”
u.c.normatīvajos aktos.
Direktīvas par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu
politikas jomā prasības ir iestrādātas Ūdens apsaimniekošanas likumā un šobrīd3 ir izstrādāts noteikumu projekts
par MK Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” grozījumiem saskaņā ar šo direktīvu.

Helsinku konvencija par
Baltijas jūras apgabala jūras
vides aizsardzību
HELCOM konvenciju ir parakstījušas visas Baltijas jūrai
apkārt esošās valstis. Tā nosaka mērķus, metodes un
izpētes jomas, lai aizsargātu Baltijas jūras vidi no ķīmisko
vielu piesārņojuma. HELCOM Rekomendācija 19/5 – ieteikuma rakstura dokuments specificē metodes attiecībā uz
bīstamām vielām › līdz 2021.gadam ir jāpanāk HELCOM
prioritāro vielu emisiju samazināšana un izmantošanas
pārtraukšana ar mērķi sasniegt šo vielu koncentrācijas
tuvu to dabiskajam līmenim.
Ir noteikts, ka HELCOM bīstamās vielas ir, ja tās ir
toksiskas, noturīgas un bioakumulatīvas (PBT) vai ļoti
noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB). Turklāt vielas,
kas rada identiskas bažas un kuru īpašības var radīt
hormonālās un imūnsistēmas traucējumus, ir uzskatāmas
arī par bīstamām. Rekomendācija 19/5 definē bīstamās
vielas kā PBT un vielas, kuru samazināšanai nepieciešama
prioritāra rīcība, lai gan to kritēriji nav minēti. Starp šīm
vielām ir vielas ar sinerģisku efektu uz citiem piesārņotājiem un vielām, kas var veidot PBT savienojumus. Skatīt
vielu sarakstu 3. tabulā.
HELCOM nosaka bīstamās vielas pamatojoties uz to raksturīgajām īpašībām attiecībā pret vidi un draudiem cilvēku
veselībai, kā arī apsvērumiem pamatojoties uz vielu iedarbību un risku. Atlase balstās uz vienkāršu procedūru starp
Konvencijas līgumpusēm. Rekomendācijā 19/5 ir iekļauts
vielu saraksts, kam nepieciešama prioritāra rīcība. Turklāt
HELCOM komisija 2007.gadā ir izveidojusi specifisku
līdzekli – Baltijas jūras rīcības plānu (BJRP), lai nodrošinātu to, ka ir pielietoti visi iespējamie līdzekļi, lai novērstu
Baltijas jūras piesārņojumu un uzlabotu jūras vides stāvokli.
BJRP uzmanības centrā ir 13 vielas (skatīt 3.tab.), atbilstoši
kurām ir jāizveido nacionālās īstenošanas programmas līdz
2010.gadam un to efektivitāte jāizvērtē līdz 2013.gadam.
HELCOM konvencija līgumslēdzējvalstīm neuzliek pienākumus, bet nosaka rekomendācijas emisiju kontrolei un
mērķu sasniegšanai attiecībā uz Baltijas jūru. Principā
aizvietošana ir pirmā izvēle emisiju kontrolē, tiek rekomendēti tālākie vispārīgie līdzekļi, tādi kā labākās prakses
pielietošana / LPT, vielu izmantošanas ierobežojumi,
“piesārņotājs maksā” princips.
Helsinku konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides
aizsardzību parakstīja 1974.gadā Helsinkos visas Baltijas
jūras piekrastes valstis. 1992.gadā visas Baltijas jūras valstis
un Eiropas Ekonomiskā Kopiena parakstīja jauno, papildināto konvenciju, kura stājās spēkā 2000. gada 17.janvārī.
Latvijas Republika Helsinku konvenciju parakstīja 1992.
gadā, bet LR Saeima to ratificēja 1994.gadā.
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Brošūra izstrādāta 2009.gada jūlijā
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Kādēļ raizēties par
ķīmisko vielu
likumdošanu saistībā ar
ūdeni?
Ķīmisko vielu likumdošanas atbilstoša īstenošana ir nozīmīgs priekšnoteikums efektīvai citu saistīto likumdošanas
prasību īstenošanai (tādu kā ūdens likumdošanas, arodveselības un drošības, integrētā piesārņojuma novēršanas
un kontroles (IPNK) u.c.), jo tai vajadzētu nodrošināt ar
visiem nepieciešamajiem datiem par vielu būtiskajām
īpašībām (piemēram, fizikālķīmiskajām īpašībām, toksiskumu uz cilvēkiem un vidi, vielas likteni vidē) un nodrošināt komunikāciju par šo informāciju piegādes ķēdē.
Ir ļoti svarīgi atzīt, ka, ja šī informācija nav pieejama un nav
iespējams to nodrošināt lejup pa piegādes ķēdi, tad principā ir neiespējami pienācīgi īstenot citu saistīto likumdošanu uzņēmumā. Tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem
Baltijas valstīs vides likumdošanas efektīvai īstenošanai.
Tādēļ vides likumdošanas pilnveidošanai un realizēšanai,
jāiet kopsolī ar ķīmisko vielu likumdošanu.

Kādēļ ir tik daudz dažādi
likumdošanas akti saistībā ar bīstamām vielām?
Bīstamās vielas var tikt emitētas katrā produkta ķēdes
posmā: sākot no izejvielām (ķīmiskiem produktiem), no
ražošanas procesiem, ieskaitot tos, kas radušies pašā
procesā (piem., dioksīni), transportējot, izmantojot izstrādājumus vai pārstrādājot atkritumus. Katrs no posmiem
tiek regulēts, lai novērstu/izvairītos/samazinātu bīstamo
vielu izplūdes, lai cik vien iespējams novērstu/izvairītos/
samazinātu negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi.
Vēl aizvien bīstamās vielas nonāk vidē tieši izplūstot virszemes ūdeņos no uzņēmumiem, izplūstot no notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, no emisijām gaisā, tām tālāk nogulsnējoties atmosfērā, veciem vielu krājumiem, no piesārņotas augsnes, noteces no izgāztuvēm utt. Atkarībā no
izplūdušās vielas potenciālās ietekmes līmeņa un saņemošās vides jūtīguma, var tikt piemērota tālāka specifiska
likumdošana, piemēram, Helsinku konvencija Baltijas
jūrai, citas starptautiskas konvencijas vai vienošanās
(Stokholmas konvencija u.c.).

Ķīmisko vielu
pārvaldība

Vides (ūdens)
kvalitāte

(REACH, CLP)

(ŪSD, HELCOM)

Informācija par vielām

Piesārņojuma kontroles
likumdošana (IPNK)

Likumdošana attiecībā
uz arodveselību un drošību

Bīstamo vielu pārvaldība tiek regulēta dažādu noteikumu ietvaros.
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Produktu drošības
likumdošana

Baltijas Jūra
HELCOM konvencija

ES
REACH, atkritumi,
produktu drošība

Daugavas upes baseins
ŪSD

Zeme

Uzņēmums

NOP, ODS, GHS, LRTP,
klimata pārmaiņas

IPPC

Dažādi noteikumi, kas nosaka pienākumus
un atbildību ražošanas uzņēmumiem.

IZEJVIELAS
REACH regula
CLP regula

PRODUKTI

IPPC

REACH regula

IZPLŪDE:
notekūdeņi
Dažādi posmi ražošanas uzņēmumos (rīcība ar izejmateriāliem, ražošanas process, produktu drošība,
notekūdeņu izplūde utt.) tiek regulēti ar dažādiem
likumdošanas aktiem.

Ūdens struktūrdirektīva
HELCOM konvencija
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Bīstamo vielu definīcijas un
kritēriji to noteikšanai
Kā iepriekš aprakstīts, likumu ietvaros saistībā ar bīstamām
vielām diemžēl ir atšķirības attiecībā uz vielu definējumiem
un bīstamo vielu kritērijiem, kas attiecas uz regulējamo
vielu atlasi. Tajos pat bažas izraisošās vielas tiek sauktas
atšķirīgi. Kritēriji var atšķirties atkarībā no mērķiem un
prioritātēm vides aizsardzības sakarā.

1. tabulā ir atspoguļoti detalizēti kritēriji (ja pieejami) videi
bīstamām vielām dažādos ietvaros.

Likumdošana

Prioritizētās vielas
sauktas par….

Klasifikācijas, marķēšanas un
iepakošanas direktīva (67/548/
EEK)

Bīstams (ang. Dangerous)

CLP

Bīstams (ang. Hazardous)

REACH

Ļoti augstas bažas izraisošas
vielas (SVHC vielas) (KMR, PBT/
vPvB, vielas, kuras rada
identiskas bažas)

ŪSD

Prioritārās vielas
Prioritārās bīstamās vielas
Citi piesārņotāji

HELCOM konvencija

Bīstamās vielas
Vielas prioritārai rīcībai

1.tabula Videi bīstamo vielu kritēriji dažādos normatīvos

10

Normatīvs Lietotais
nosaukums

Kritēriji noturībai

Kritēriji
bioakumulācijai

Kritēriji toksicitātei

Citi kritēriji un
komentāri

CLP

Bīstama viela

Nav viegli noārdāma

BKF ≥ 500
(log Kow ≥ 4)

(akūtā < 1 mg/l)
Hroniskā < 100 mg/l

Jebkura īpašība,
kas var novest pie
klasifikācijas
bīstamības klasēs
CLP ietvaros

REACH PBT

Noturīgas,
bioakumulatīvas
un toksiskas
vielas

Nav raksturīga noārdīšanās vai
DT50, ūdenī [60] 40d
DT50,sed [180] 120d
DT50, augsnē 120d

BKF > 2000

NOEC < 0.01 mg/l vai
C vai M (kateg. 1&2)
vai R (kateg. 1,2 &3)

REACH vPvB

Ļoti noturīgas un
ļoti bioakumulatīvas vielas

Nav raksturīga noārdīšanās vai
DT50,ūdenīr > 60d
DT50,sed > 180

BKF > 5000

REACH
SVHC

Ļoti augstas
bažas izraisošas
vielas

Skatīt REACH PBT un vPvB

Skatīt REACH
PBT un vPvB

ŪSD

Prioritārās vielas
un prioritārās
bīstamās vielas

Risks cilvēku veselībai un videi

HELCOM

Bīstamās vielas
Vielas prioritārai
rīcībai

Atrodami vienā vai vairākos
savienojumos. Sasniegusi vai
iespējams sasniegs jūras vidi.

Ilgtermiņa ietekme
var radīt veselības
problēmas (R48)

-

Kancerogēnas,
mutagēnas vai
reproduktīvai
sistēmai toksiskas
1. vai 2. kategorija

Vielas, kurām
specifiski novērtējumi
parāda zinātniskus
pierādījumus par
iespējamām
nopietnām ietekmēm,
radot identiskas bažas

Ņemot vērā ES prioritarizēto vielu riska
novērtējumus un ietvarus

Riska rādītāji
jūras videi vai
cilvēka veselībai
uzņemot barību

Vispārēji draudi
nonākot ūdens vidē,
ņemot vērā bīstamās
īpašības

Citas bažas ir par
sinerģētisku
iedarbību, deģenerāciju par PBTs vai
sinerģētiskas darbības
vielām un “citām
bažām” , tādām kā
vielu ietekme uz
endokrīno sistēmu

Citos ietvaros noteiktie kritēriji
OSPAR

Vielas, kas rada
potenciālas
bažas.

Pussabrukšanas periods
(T½) 50 dienu

log Kow>=4 vai
BKF>=500

Tak: akūtā L(E)C50=<1
mg/l, ilgtermiņa
NOEC=<0,1 mg/l vai
Tzīdītājos: KMR vai
hroniskā toksicitāte

Vielas, kas rada
līdzīgas bažas var arī
tikt iekļautas
(piem.,vielas, kas
ietekmē endokrīno
sistēmu)

Ķīmiskās vielas
prioritārai rīcībai
ANO NOP

Noturīgais
organiskais
piesārņotājs
(“netīrais
ducis”, ang.
dirty dozen)

Pussabrukšanas periods ūdenī >
2 mēneši vai sedimentos/augsnē
> 6 mēneši

BKF > 5000 vai
log Kow > 5 vai
monitoringa dati
biotā

Pierādījumi par
kaitīgu ietekmi uz
cilvēku veselību vai
vidi vai toksicitātes
īpašībām, norādot
cilvēka veselības vai
vides bojājumus

Vielu pārnešana tālu
no to izcelsmes
vietām: Izmērītie
līmeņi tālu no
izplūdes avota vai
monitoringa dati
attālākajā vietā vai
multi-mediju
modelēšanas
pierādījumi un
pussabrukšana gaisā >
2 dienas

ANO EEK
NOP

Noturīgais
organiskais
piesārņotājs

Pussabrukšanas periods ūdenī > 2
mēneši vai sedimentos vai augsnē
>6 mēneši

BKF > 5000 vai
log Kow > 5

Potenciāla kaitīga
ietekme uz cilvēku
veselību un /vai vidi

Vielu pārnešana tālu
no to izcelsmes
vietām: Iztvaikošanas
spiediens < 1000 Pa un
pussabrukšana gaisā >
2 dienas vai
monitoringa dati
attālākajā vietā

ASV VAA

PBTs

DT50,ūdenī/augsnē/sed >= 60d un
DT50,gaisā > 2 dienas

BKF > 1000

Toksiskums zivīm:
zems bažu līm. > 10
mg/l viduvējs bažu
līm.0.1 - 10 mg/l
augsts bažu līm. < 0.1
mg/l

ASV VAA

vPvB

DT50 ūdenī/augsnē/sed > 180d un
DT50,gaisā > 2 dienas

BKF >= 5000

Ko šie kritēriji nozīmē?
BKF – Biokoncentrācijas faktors tiek izmantots, lai aprakstītu
ķīmisko vielu uzkrāšanos organismos, galvenokārt ūdens
organismos, kas dzīvo piesārņotās vidēs. BKF tiek izteikts kā
attiecība starp ķīmisko vielu koncentrāciju organismos un
apkārtējā ūdens vidē:

Oktanola-ūdens sadalījuma koeficients (KOW)

BKF = Koncentrācija organismā / Koncentrācija vidē

Oktanols ir organisks šķīdinātājs, kas tiek izmantots kā aizstājējs
dabiskajām organiskajām vielām (piem., augsnes humusa materiālam,
koloidālajam humusa materiālam, lipīdiem dzīvajos organismos, utt.).

Biokoncentrācija notiek vielu uzņemot no ūdens caur žaunu
membrānām vai citām ārējām organisma virsmām un to
aizturot.
BKF ir saistīts ar oktanola-ūdens sadalījuma koeficientu izsakot
ar logBKF = 0.79 x logKow - 0.4 vai log BKF=0.85 x logKow-0.7 vai
BKF=0.048 x Kow

Kow tiek izteikta kā ķīmiskās vielas koncentrācijas oktanola fāzē
attiecība pret tās koncentrāciju ūdens fāzē:

Kow = Oktanola fāzes koncentrācija / koncentrācija ūdens fāzē

Kow norāda ķīmisko vielu tendenci (izvēli) sadalīties organiskajā fāzē
(piem., zivīs, augsnē) un ūdens fāzē.
Kow vērtības svārstās no 10-3 līdz 107, (log Kow no -3 līdz 7).
Ķīmiskās vielas ar zemām Kow vērtībām (piem., zemākas par 10) var tikt
uzskatītas par nosacīti hidrofilām; tām ir nosliece uz augstu šķīdību
ūdenī, niecīgiem augsnes/sedimentu adsorbcijas koeficientiem un zemu
biokoncentrācijas faktoru ūdens dzīvei. Pretēji, ķīmiskās vielas ar
augstām Kow vērtībām (piem., lielākas par 104) ir ļoti hidrofobas, tām ir
zema šķīdība ūdenī, liels augsnes/sedimentu adsorbcijas koeficients,
liels palēlināšanās faktors un liels biokoncentrācijas faktors.
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Ko šie kritēriji nozīmē?
NOEC - Koncentrācija, kurā nav novērojama iedarbība ir
vislielākā koncentrācija, pie kuras neparādās nekāda novērojama iedarbība ilglaicīgos testos (morfoloģiskās pārmaiņas,
funkcionālās spējas, augšana, dzīves ilguma paildzināšanās), kas
novērota izpētes organismos salīdzinājumā ar tām pašām sugām
un dzimtām pie tiem pašiem ekspozīcijas apstākļiem.

L(E)C50 - Letālā (ietekme) koncentrācija ir koncentrācija pie kuras 50%
no testa organismiem iet bojā vai tiek nopietni ietekmēti citā veidā. Šis
mērījums tiek parasti lietots, ja ķīmisko vielu ekspozīcija notiek
dzīvniekiem to ieelpojot, kamēr LD50 (letālā doza) ir mērījums, ko
parasti izmanto, ja ķīmiskās vielas iedarbība noris to norijot, uzņemot
caur ādu vai injicējot.

Bionoārdīšanās ir vielas īpašība, kas raksturo organismu spēju
organismiem tās sadalīt, piemēram, baktērijas, kas dzīvo zemē
un virszemes ūdeņos. Gandrīz katra viela ir bionoārdāma līdz
zināmai pakāpei. Viela tiek saukta par viegli noārdāmu, ja tā
veiksmīgi iztur OECD skrīninga testu, kas parāda, ka vairāk par
60% no vielas sākotnējā apjoma ir bioloģiski noārdījusies, mērot
pēc CO2/O2 vai vairāk par 70 % noārdījusies, mērot pēc
izšķīdušā organiskā oglekļa izzušanas 28 dienu periodā noteiktu
mikroorganismu darbības rezultātā.

Pussabrukšanas periods (t0.5) laika periods, kurā puse no vielas dabiskā
līmeņa tiek bioloģiski, fizikāli vai ķīmiski noārdīta. Laiks, kurā vielas
koncentrācija samazinās uz pusi no tās sākotnējā līmeņa, sekojot pirmās
pakāpes kinētikai. Rādītājs atkarīgs no vielas koncentrācijas.
DT50 – Izzušanas laiks (disappearance time) ir laiks, kurā testa vielas
koncentrācija ir samazinājusies par 50%; tas ir atšķirīgs no pussabrukšanas perioda, jo pārvēršanās neseko pirmās pakāpes kinētikai. Rādītājs
nav atkarīgs no vielas koncentrācijas.

Tiek pieņemts, ka pietiekamā skābekļa klātbūtnē šādas vielas
ūdens vidē ātri un pilnīgi noārdās (mineralizējas).
Raksturīgā noārdīšanās (potenciālā bionoārdīšanās) balstās uz
OECD bionoārdīšanās izpētes rezultātiem, kad vairāk kā 20% un
mazāk kā 70% vielas noārdās 28 dienās.

2.tabula Piemērs četru vielu vides bīstamības kritērijiem

Viela

Hloralkāni C10-13

4-nonilfenoli

Fenoli

Acetonitrils

BKF

7 273 l/kg (saldūdens zivis)

1 280 l/kg (aprēķinātais)

17,5 l/kg

0,3-0,4 l/kg
(aprēķinātais)

Log Kow

~6 (4,4-8,7)

4,48

1,47

-0,34

Šķīdība ūdenī

< 0,5 mg/l

~6 mg/l (20 oC)

84 g/l (20 oC)

bezgalīgi

NOEC

10-60 µg/l zivīs 5 µg/l
Daphnia

3,9 µg/l

Nav datu

Nav datu

LC50 (mg/l)

0,04-10 000 zivīs
0,01-10 Daphnia

0,128 Endokrīnās
ietekmes uz zivīm
0,085 Daphnia
(zemākās vērtības)

5-50 zivīs
4.3-20 Daphnia

730-7 000 zivīs
> 100 Daphnia

Viegli biosadalāms

nē

nē

jā

jā

Raksturīga biosadalīšanās

nē (16 %)

iespējams

Pussabrukšana
(vai DT 50)

~1630 ūdenī
450 jūras sedimentos

150 ūdenī
(k = 0,0023 d-1)
300 augsnē

kbio ūdens 0,05 d-1
kbio sed 0,01 d-1
kbio augsne 0,1 d-1

Klasifikācija

N: R50-53

Xn: R22

T: R23/24/25

F; R11

Xn: Kanc. Kateg. 3;

C: R34

C: R34

Xn; R20/21/22

R40

N: R50-53 (endokrīnās
sistēmas grāvēji)

Xn: 48/20/21/22

Xi; R36

Kritērijs

(nav būtisks)

(nav būtisks)
(nav būtisks)

Mutag. Kateg. 3;
R68

Bažas?
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Prioritārie kandiāti
licencēšanai (PBT un vPvB)

Nepieciešami līdzekļi,
lai turpinātu nonilfenola
līmeņa samazināšanu

Nav nepieciešama
papildu informācija un
testēšana saistībā ar
nejaušām noplūdēm

Nē (riska samazināšanas
pasākumi jau tiek
piemēroti pietiekami)

Ļoti augstas bažas izraisošo
vielu licencēšanas kandidātsaraksts

Informācijas avoti norādes uz datubāzēm
N-CLASS Datu bāze par videi bīstamo vielu klasifikāciju
Datu bāze satur informāciju par apmēram 7800 bīstamo
ķīmisko vielu klasifikāciju, kā arī citus datus. Tā satur
arī informāciju par tādām vielām, kuru klasifikācija tiek
pārskatīta un tādām vielām, kas šobrīd vēl nav klasificētas, bet par kurām jau ir pieejami atbilstoši dati.
(angļu val.) http://apps.kemi.se/nclass/default.asp

Esošo vielu riska novērtējums
Eiropas riska novērtējumu datu bāze sniedz pārskatu
par secinājumiem, statistiku un testēšanas prasībām
(1.un 3.nodaļa ietver kopsavilkumus – secinājumus). (angļu
val.) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/home.php?CONTENU=/
DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/

ECHA (Eiropas Ķīmisko vielu Aģentūra) tīmekļa vietne
SVHC (ļoti augstas bažas izraisošas vielas) vielu identifikācijai un to iekļaušanai Kandidātsarakstā. Šajā datu bāzē
atrodama informācija par vielu iekļaušanas iemesliem
Kandidātsarakstā un papildu dokumenti. Vielas Kandidātsarakstā pievieno ECHA, un sarakstu atjauno tad,
kad vairākas vielas ir identificētas kā SVHC. (angļu val.)
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp

TOXNET – Toksikoloģisko datu tīkls
TOXNET ir izveidots iekš Nacionālās Medicīnas bibliotēkas,
Specializētās Informācijas Servisa nodaļas, Toksikoloģijas
un Vides Veselības informācijas programmas.
Tā ir bezmaksas integrētā datu bāzu sistēma, kas
ietver toksikoloģiskos datus, datus par bīstamām ķīmiskām
vielām, vides veselību un ar to saistītām jomām. (angļu val.)
http://toxnet.nlm.nih.gov/

ECOTOX Datu bāze
ECOTOC
(ECOTOXicology,
latv.ekotoksikoloģija)
datu bāze satur informāciju par toksicitāti ūdens un
sauszemes dzīvībai. Datu bāze ir noderīga, lai pārbaudītu ķīmisko vielu ietekmi uz vidi. Datu bāzē ievadīta informācija par sugām, ķīmiskām vielām,
testu metodēm un to rezultātiem. (angļu val.)
http://cfpub.epa.gov/ecotox/

ESIS datu bāze
ESIS ir IT sistēma, kas nodrošina ar informāciju par
ķīmiskām vielām saistībā ar: EINECS (Eiropas Kopienā
tirdzniecībā esošo vielu saraksts), ELINCS (Eiropā pieteikto
ķīmisko vielu saraksts), NLP (vielas, kas netiek uzskatītas par polimēriem), BPD (Biocīdu direktīva) aktīvās
vielas, PBT (noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas vielas)
vai vPvB (ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas),
C&L (klasifikācija un marķēšana) utt. Atrodiet vielu un
izvēlieties IUCLID ķīmisko vielu datu lapas (ang. IUCLID
Chemical Data sheet), tajās atrodama informācija par
testiem, bet nav iekļauti kopsavilkumi. (angļu val.) http://
ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ES

PBT profilētājs (PBT Profiler) – Organisko ķīmisko vielu
noturības, bioakumulēšanās spēju un toksisko īpašību
profili
Tiešsaistes meklēšanas sistēma, lai pārbaudītu vai
vielām piemīt PBT īpašības. Secinājumi nav pietiekoši, lai skaidri noteiktu, vai vielai piemīt PBT
īpašības, bet datu bāzē ir apkopotas vielas, kurām
būtu nepieciešama detalizētāka PBT īpašību novērtēšana. Analīze balstīta uz modelēšanu un pieņēmumiem nevis eksperimentālajiem datiem. (angļu val.)
http://www.pbtprofiler.net/default.asp
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Pārvaldības pieeja
Eiropas Savienībā
attiecībā uz bīstamām
vielām
ES regulējošā pieeja vides aizsardzības jomā ir laika gaitā
mainījusies no preskriptīvas sistēmas uz principiem
balstītu sistēmu. Tas nozīmē, ka likumdošana nosaka
uzdevumus, lomas un pienākumus, bet tieši nenosaka,
KĀ atbilstoši ieviest likumu prasības. Normatīvie akti var
noteikt komunikāciju un sadarbību, kā arī plānošanas
mehānismus un koordinēt likumu īstenošanu visā ES,
nosakot laika grafikus un saņemot izpildes ziņojumus.
Veids, kā īstenot likumdošanu, piemēram, kā sasniegt
mērķus, un izvēle, kurus instrumentus izmantot (piem.,
esošā vai jaunā likumdošana, ekonomiskais stimuls, informācija vai apmācības) ir atstāts atvērts Dalībvalstīm un/vai
ieinteresētajām pusēm.
Turklāt pieeja ķīmisko vielu kontrolē ir laika gaitā mainījusies – no atsevišķu vielu regulēšanas uz vielu vai vielu
grupu ar noteiktām bīstamām īpašībām regulēšanu,
piemēram, PBT/vPvB.
Tajā pašā laikā ar pārbaudījumu nastu ir pretēji (it īpaši
REACH), sākot ar varas iestādēm, kam jāidentificē vielas,
kas izraisa risku, līdz uzņēmumiem, kas par to visu ir atbildīgi.
Atsevišķas vielas pieeja ir saglabāta specifiskām vielām,
parasti tām, kuras ir augstākās prioritātes vielas (NOP) vai
specifiskiem produktiem (piem., elektroniskās ierīces,
rotaļlietas).
Pastāv dažādi principi un pieejas attiecībā uz labāku
ķīmisko vielu pārvaldību. Piesardzības princips un
“piesārņotājs maksā” princips ir divi būtiski elementi ES
vides likumdošanā.
Piesardzības princips nozīmē, ka “kamēr nav pierādījumi pretējam un pastāv riska pazīmes (piemēram, augsti
produkcijas apjomi vai plaši izkliedējoša vielas izmantošana), jāpiemēro pasākumi, lai aizsargātu cilvēkus un
vidi”. Tas nozīmē, ka labāk ir novērst kaitējumu pirms tas
rodas nekā labot to, kad kaitējums ir jau noticis un gandrīz
nekad nav absolūtu zinātnisku pierādījumu par izraisītās
ietekmes attiecību starp ķīmiskām vielām un ietekmi
vidē.
Piesardzības princips pieņem, ka jebkurš ir atbildīgs par
to, lai aizsargātu cilvēkus un vidi no kaitējuma un tas var
tikt paredzēts iepriekš (riska novērtējums). Turklāt, ja ir
aizdomas par risku, pienākums pierādīt pretējo ir tam,
kurš šo risku rada.
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Piesārņotājs maksā princips nozīmē, ka iesaistītās puses,
kas izraisa piesārņojumu un potenciālu kaitējumu videi,
sedz piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai kompensēšanas izmaksas. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu
segšana tiek uzdota, lai motivētu šos kaitējuma radītājus,
novērst turpmāko vielu izplūdi un samazinātu piesārņojuma apjomus. Piesārņotājs maksā princips uzliek par
pienākumu iespējamību identificēt piesārņotāju, kas
nozīmē izsekot piesārņojuma izcelsmes vietai (bīstamo
vielu gadījumā – emisijas avotam), noteikt emisijas lielumu
un novērst kaitējumu. Kad runa ir par bīstamām vielām,
tas ir iespējams vien noteiktā apjomā, tādēļ ka ir ļoti daudzi
(difūzie) emisijas avoti un piesārņojuma izraisītāji.
Jaunā REACH regula diezgan skaidri iepazīstina ar lomu
un pienākumu pieeju, nosakot dažādas ekonomiski iesaistītās puses ķīmisko vielu piegādes ķēdē un uzstādot specifiskas prasības noteiktām lomām (ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem (piem., formulatoriem un
produktu ražotājiem), kā arī ķīmisko vielu izplatītājiem).
REACH arī nosaka lomas un pienākumus ES un dalībvalstu
varas iestādēm. Tādā veidā tiek pārvirzīts ne vien pārbaudījumu slogs no varas iestādēm uz uzņēmumiem, bet arī
atbildība ieviest un apmainīties ar informāciju par ķīmisko
vielu pārvaldības pasākumiem.
Sadarbība un komunikācija ir sevišķi būtiska bīstamo
vielu pārvaldībā. Tam par iemeslu ir apstāklis, ka piegādes
ķēdes ir ļoti komplicētas un zināšanas par vielām un to
lietojumiem ir sadrumstalotas pa iesaistītajām pusēm
dažādos piegādes ķēdes līmeņos. Pielietojot preventīvas
vai drošības aktivitātes, kā, piemēram, tehnoloģisko vai
produktu inovāciju ieviešanai, vielu aizvietošanai vai
emisiju/ekspozīcijas samazināšanas pasākumu ierosināšanai, ir nepieciešamas ievērojamas zināšanas un sadarbība starp ekonomiski iesaistītajām pusēm.
Tā kā bīstamās vielas “neapstājas pie valstu robežām”, ir
būtiska arī starpvalstu sadarbība, lai efektīvi pārvaldītu
vielu riskus. Starptautiskās sadarbības rezultātā, var tikt
panākts ievērojams ieguvums, kā arī nodrošināta “godīgā
tirdzniecība” (vienādas prasības visiem uzņēmumiem,
vienāds aizsardzības līmenis visiem patērētājiem).
Nākamajā tabulā ir parādīts, kā dažādi pārvaldības principi
un pieejas var tikt pielietotas ar likumdošanas palīdzību.

Piemērs: Ūdens Struktūrdirektīva
ŪSD nosaka:
a)
mērķi
–
sasniegt
labu
ķīmisko
vielu
tādēļ izvirza VKS prioritārām un prioritāri bīstamām vielām;

stāvokli

ūdeņiem,

b) ekoloģiskās zonas – upju baseini un upju baseinu apgabali;
c) līdzekļi, lai tos pārvaldītu – upju baseinu pārvaldības plāni;
d) laika plāns, lai īstenotu specifiskus pasākumus, piemēram,
2009 – pabeigti upju baseinu pārvaldības plāni, ieskaitot pasākumu programmu
2010 – iepazīstināšana ar ūdens cenu politiku valstī
2012 – izveidotas operatīvas darba pasākumu programmas
Dalībvalstu pārvaldes institūcijas ir atbildīgas par upju baseinu apgabalu identificēšanu,
nosakot mērķus un uzdevumus un izveidojot atbilstošus upju baseinu apsaimniekošanas
plānus, ieskaitot pasākumu programmu īpašiem upju baseinu apgabaliem.

Pielietotie principi
Kā tas ir atspoguļots REACH regulā?
Piesardzības princips

• Prasība novērtēt vielu izmantošanas potenciālos riskus.
• Visiem iesaistītajiem ir pienākums identificēt un īstenot riska samazināšanas pasākumus.

Piesārņotājs maksā

• Aktivitātes un izmaksas, lai noteiktu risku un veiktu testus, ir jāsedz tai iesaistītajai pusei, kas
potenciāli izraisa bojājumus.
• Vielu reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu noteikt piesārņojuma izcelsmes vietu un noteiktu
atbildību atbilstošām iesaistītajām pusēm.
• Atbildību par videi nodarīto kaitējumu var pieprasīt ne tikai varas institūcijas, bet arī privātpersonas,
pieprasot atbildīgajām institūcijām veikt nepieciešamās darbības.

Sadarbība un komunikācija

• SIEF › kopīga reģistrēšanās vai dalīšanās ar datiem, kā arī diskusijas par vielu lietojumiem un riska
pārvaldības pasākumiem ir nepieciešamas, lai vienotos par harmonizētu klasifikāciju un marķēšanu.
• Sadarbība nepieciešama, lai noskaidrotu vielu lietojuma nosacījumus un riska pārvaldības pasākumus,
pieteiktu vielas licencēšanai u.c.
• Galvenais komunikācijas līdzeklis REACH ietvaros ir drošības datu lapas un iedarbības scenāriji,
kas tiek piegādāti kopā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām.
• Sadarbība starp ražotājiem un varas iestādēm, komentēšanas un sarunu procesā identificējot ļoti
augstas bažas izraisošas vielas un to iekļaušanu licencēšanas sarakstā.
• Sadarbība starp valsts institūcijām ir nodibināta caur dažādiem forumiem Aģentūrā
(prasību realizēšana, riska novērtējums, sociāl-ekonomiskā analīze),
kā arī veicot vielu vērtēšanu, licencēšanu un aizliegumu noteikšanu.
• Jānodrošina starpvalstu sadarbība starp ekonomiski iesaistītajām pusēm, tā kā vielas tiek
importētas ES no citām valstīm.
• Piegādes ķēdē notiek arī neformālā komunikācija par vielu lietojumiem un vielu lietošanas
nosacījumiem.

Lomas un pienākumi

• Nosaka dažādas ekonomiski iesaistītās puses ķīmisko vielu piegādes ķēdē un norāda
specifiskas prasības definējot lomas (ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem,
ķīmisko vielu izplatītājiem).
• Nosaka lomas un pienākumus ES un dalībvalstu varas iestādēm.
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3. tabula Normatīvos iekļautās prioritārās bīstamās vielas
Viela

CAS (EC no)

REACH
authorisation

REACH
authorisation
candidate
list

1-Metil-2-pirolidons

872-50-4

X

1,2-Benzoldikarboksil skābe,
di-C6-8-sazarotie alkil esteri

71888-89-6

X

1,2-Benzoldikarboksil skābe,
di-C7-11-sazarotie un lineārie
alkil esteri

68515-42-4

X

1,2-dihloretāns

107-06-2

X

1,2,3-Trihlorpropāns

96-18-4

X

2,2'-Dihloro-4,4'-metilēndianilīns

101-14-4

X

2,4-dinitrotoluols

121-14-2

X

2-etoksietanols

110-80-5

X

2-etoksietilacetāts

111-15-9

X

2-Metoksianilīns; o-Anisidīns

90-04-0

X

2-Metoksietanols

109-86-4

4,4'-diaminodifenilmetāns

101-77-9

X

Muskusa ksilols (5-tert-butyl-2,4,6trinitro-m-xylene (musk xylene))

81-15-2

X

Akrilamīds

79-06-1

Alahlors

15972-60-8

Aldrīns

309-00-2

"Cirkonija Aluminosilikāta
atstarojošās keramiskās šķiedras ir
šķiedras, kas apskatītas zem
650-017-00-8 VI Pileikumā, 3. daļā,
3.2 tabulā Regulā (EC) No 1272/2008
par vielu un maisījumu iepakošanu,
klasifikāciju un marķēšanu, un
izpilda sekojošos trīs nosacījumus:
a) alumīnija, silīcija un cirkonija
oksīdi ir galvenie komponenti
(šķiedrās) dažādās koncentrācijās
b) šķiedru diametrs ir 6 mikrometri
(µm) vai mazāks.
c) Sārmzemju metālu oksīdu
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) saturs
mazāks vai vienāds 18% no masas.

-

Amonija dihromāts

7789-09-5

Aminometilfosfonskābe (AMPA)

1066-51-9

Antracēns

120-12-7

X

Antracēna eļļa

90640-80-5

X

Antracēna eļļa, antracēna pasta

91995-17-4

X

Antracēna eļļa, antracēna pasta,
antracēna frakcija

91995-15-2

X

Antracēna eļļa, antracēna pasta

90640-81-6

X

Antracēna eļļa

90640-82-7

X

Arsēna skābe

7778-39-4

X

Atrazīns

1912-24-9

Bentazons

25057-89-0

Benzols

71-43-2

Benzilbutilftalāts (BBP)

85-68-7

X

Di(2-etilheksil) ftalāts (DEHP)

117-81-7

X

Bis(2-metoksietils) ftalāts

117-82-8

X

Bis(2-metoksietils) ēteris

111-96-6

X

Bisfenols-A

80-05-7

Borskābe

10043-35-3
11113-50-1
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WFD
priority
subst.

WFD
priority
haz. subst.

WFD
other
pollutants

WFD
subject
to
review

X

HELCOM
Rec.31E/1
(priority
hazardous
substances)

MK
Nr.34

MK
Nr.858

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

EC

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Viela

Bromdifenilēteris(3)

CAS (EC no)

REACH
authorisation

REACH
authorisation
candidate
list

WFD
priority
subst.

WFD
priority
haz. subst.

WFD
other
pollutants

WFD
subject
to
review

HELCOM
Rec.31E/1
(priority
hazardous
substances)

-

Pentabromodifenilēteris

32534-81-9

Oktabromdifenilēteris

32536-52-0

X
X

X
X

Dekabromdifenilēteris

1163-19-5

X

X

X

X

MK
Nr.34

MK
Nr.858

X

X

X

X

X

X

X

X

Kadmijs un tā savienojumi

7440-43-9

Kalcija arsenāts

7778-44-1

Oglekļa tetrahlorīds

56-23-5

Hlorfenvinfoss

470-90-6

Hlorētie parafīni, īsās ķēdes
(hloralkāni)

85535-84-8

Hlorētie parafīni, īsās ķēdes
(hloralkāni)

85535-85-9

Hloroforms (trihlorometāns)

67-66-3

X

X

X

Hlorpirifoss (etila hlorpirifoss)

2921-88-2

X

X

X

Hromskābe
Hromskābes un dihromskābes
oligomēri Dihromskābe

7738-94-5
13530-68-2

EC

X

Hroma trioksīds

1333-82-0

EC

X

Kobalta(II) karbonāts

513-79-1

EC

X

Kobalata(II) diacetāts

71-48-7

EC

X

Kobalta dihlorīds

7646-79-9

EC

X

Kobalta(II) dinitrāts

10141-05-6

EC

X

Kobalta(II) sulfāts

10124-43-3

EC

X

DDT kopā(2)

-

para-para-DDT

50-29-3

Diarsēna pentoksīds

1303-28-2

X

Diarsēna trioksīds

1327-53-3

X

Dibutilftalāts (DBP)

84-74-2

Dihlormetāns

75-09-2

Dihroma tris (hromāts)

24613-89-6

Dikofols

115-32-2

Dieldrīns

60-57-1

Diizobutila ftalāts

84-69-5

Dioksīni

-

Dinātrija tetraborāts

1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3

Diurons

330-54-1

Etilēndiamīntetraacetāts (EDTA)

60-00-4

Endosulfāns

115-29-7

Endrīns

72-20-8

Fluorantēns

206-44-0

Formaldehīds, oligomērisko reakciju
produkti ar anilīnu (tehniskais MDA)

25214-70-4

Brīvie cianīdi

57-12-5

Furāni (PCDF)

-

Glifosāts

1071-83-6

Heksahlorcikloheksāns (HCH)

608-73-1

Heksabromciklododekāns (HBCD)
un visi lielākie identificētie
diastereoizomēri:
Alfa- Heksabromciklododekāns
Beta- Heksabromciklododekāns
Gamma- Heksabromciklododekāns

25637-99-4
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

17

Viela

CAS (EC no)

REACH
authorisation

REACH
authorisation
candidate
list

WFD
priority
subst.

WFD
priority
haz. subst.

WFD
other
pollutants

WFD
subject
to
review

HELCOM
Rec.31E/1
(priority
hazardous
substances)

MK
Nr.34

MK
Nr.858

Heksahlorbenzols

118-74-1

X

X

X

Heksahlorbutadiēns

87-68-3

X

X

X

Hidrazīns

302-01-2 7
803-57-8

Izodrīns

465-73-6

Izoproturons

34123-59-6

X

X

X

Svins

7439-92-1

X

X

X

Svina hromāts

7758-97-6

X

X

Svina hromāta molibdāta sulfāts
sarkans (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

X

X

Svina diazīds, svina azīds

13424-46-9

X

Svina dipikrāts

6477-64-1

X

Svina hidrogenarsenāts

7784-40-9

X

X

Svina sulfohromāts dzeltens
(C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

X

X

Svina stifnāts

15245-44-0

X

Mekoprops (MCPP)

7085-19-0

Dzīvsudrabs un tā savienojumi

7439-97-6

X

X

Naftalīns

91-20-3

X

X

X

Niķelis un tā savienojumi

7440-02-0

X

X

X

Nonilfenols

25154-52-3

X

X

X

X

4-nonilfenols

104-40-5

X

X

X

X

Nonilfenoletoksilāti un to sadalīšanās/pārveidošanās produkti

9016-45-9

N,N-dimetilacetamīds

127-19-5

Oktilfenols

1806-26-4

X

X

4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenols

140-66-9

Oktilfenola etoksilāti

9036-19-5

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO)

X

X

X

(Benz(a)pirēns)

50-32-8

X

X

(Benz(b)fluorantēns

205-99-2

X

X

(Benz(g,h,i)perilēns

191-24-2

X

X

(Benz(k)fluorantēns

207-08-9

X

X

(Indeno(1,2,3-cd)pirols

193-39-5

X

X

Polihlorbifenili (PHB)

1336-36-3

Pentahlorbenzols

608-93-5

Pentahlorfenols

87-86-5

Pentacinka hromāta oktahidroksīds

49663-84-5

Perfluoroktāna sulfonātskābe
(PFOS)

1763-23-1

Perfluoroktānskābe (PFOA)

335-67-1

Fenolftalīns

77-09-8

X

Darva, piķis, akmeņogļu darva,
augstas temp.

65996-93-2

X

Kālija dihromāts

7778-50-9

EC

X

Kālija hromāts

7789-00-6

EC

X

Kālija hidroksioktaoksodizinkatedihromāts

11103-86-9

Hinoksifēns (5,7-dihlor4-(p-fluorfenoksi)hinolīns

124495-18-7

Simazīns

122-34-9

Nātrija dihromāts

7789-12-0
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X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
EC

X

Viela

REACH
authorisation

CAS (EC no)

REACH
authorisation
candidate
list

WFD
priority
subst.

WFD
priority
haz. subst.

WFD
other
pollutants

WFD
subject
to
review

HELCOM
Rec.31E/1
(priority
hazardous
substances)

MK
Nr.34

MK
Nr.858

10588-01-9
Nātrija hromāts

7775-11-3

Stroncija hromāts

7789-06-2

X

Tetraboron dinātrija heptaoksīds, hidrāts

12267-73-1

X

Tetrahloretilēns

127-18-4

Tributiltīna savienojumi (TBT)

-

Bis(tributilalvas)oksīds (TBTO)

4

EC

X

X

56-35-9

X

Tributilalvas katjoni

36643-28-4

Trihloretilēns

79-01-6

Trihlorbenzoli

12002-48-1

Trietilarsenāts

15606-95-8

Trifluralīns

1582-09-8

Trisvina diarsenāts

3687-31-8

Trifenilalvas savienojumi (TPhT)

-

Tris(2-hloroetil)fosfāts

115-96-8

X

Cirkonija Aluminosilikāta atstarojošās keramiskās šķiedras ir šķiedras,
kas apskatītas zem 650-017-00-8 VI
Pileikumā, 3. daļā, 3.2 tabulā Regulā
(EC) No 1272/2008 par vielu un
maisījumu iepakošanu, klasifikāciju
un marķēšanu, un izpilda sekojošos
trīs nosacījumus:
a) alumīnija, silīcija un cirkonija
oksīdi ir galvenie komponenti
(šķiedrās) dažādās koncentrācijās
b) šķiedru diametrs ir 6 mikrometri
(µm) vai mazāks.
c) Sārmzemju metālu oksīdu
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) saturs
mazāks vai vienāds 18% no masas.

-

X

X

X

X

X
EC

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu,
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību“
5

6

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.162 „Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru”

* 21st of December ECHA updated the REACH candidate list with 20 substances and also they have proposed
the EC to add 13 substances to the Authorisation list.
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