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IEVADS
Šī brošūra ir izstrādāta projekta “Baltijas valstu aktivitātes
prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas
jūrā (BaltActHaz)” ievaros, kura mērķis ir atbalstīt Baltijas
valstis ES Ūdens struktūrdirektīvas, IPPC direktīvas, Jūras
stratēģijas pamatdirektīvas, kā arī HELCOM Baltijas jūras
rīcības plāna īstenošanu, lai samazinātu bīstamo vielu emisijas.
Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK, IPPC direktīva
2008/1/EK (Rūpniecisko emisiju direktīva 2010/75/ES)
un REACH regula Nr. 1907 / 2006 Eiropas Savienības vides
likumdošanā ir galvenie normatīvi. To īstenošana Baltijas
valstīm ir radījusi samērā lielu izaicinājumu, un tas vēl joprojām
turpinās.
Iekārtas, ko regulē IPPC, var ietekmēt ūdens vidi, tieši vai netieši
novadot piesārņotājus, patērējot ūdeni lielos daudzumos utt.
Tiem ir jāņem vērā arī vides kvalitātes standarti, kas noteikti
ES un nacionālajā likumdošanā, ieskaitot tos, kas atvasināti
no ūdens likumdošanas. REACH ietvaros tiek paredzēts iegūt
plašu informāciju par ķīmiskām vielām, tajā skaitā par ūdens
videi bīstamajām, un tas varētu palīdzēt arī ūdens likumdošanas
īstenošanā. Tomēr pienākumu kopuma savstarpējā saistība
ir diezgan sarežģīta.
Tādēļ šīs brošūras mērķis ir izpētīt un parādīt, kā dažādi
normatīvi (piemēram, IPPC un REACH) var atbalstīt ŪSD
mērķu īstenošanu, un apskatīt, kuras ir vissvarīgākās saistības
starp šiem normatīviem un kādus izaicinājumus tie rada
Baltijas valstu kompetentajām institūcijām.
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Šajā brošūrā tiks apskatīti šādi pamatjautājumi:
· pārskats par dažādiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu
sapratni par to koncepciju tādā mērā, cik tas attiecas uz
bīstamo vielu pārvaldību;
· galvenā saistība starp dažādiem ķīmisko vielu un speciﬁskiem
vides normatīviem;
· rekomendācijas pārvaldes institūcijām, kā veicināt labāku
ŪSD, IPPC/RED, kā arī REACH regulas prasību ieviešanu
un izpildīšanu, nodrošinot to, ka piesārņojošo darbību
atļaujas un prasību izpildes aktivitātes ir saskaņā ar visām šo
normatīvu prasībām, kā arī veicināt labāku vides inspekciju
darbību, sekojot līdz piesārņojošo darbību atļaujas noteikumu
izpildei dalībvalstīs.
Brošūra galvenokārt ir domāta nacionālā līmeņa kompetentajām
institūcijām un reģionālajām pārvaldēm, kas ir atbildīgas
par augstāk minēto normatīvu ieviešanu un izpildi
bīstamo vielu kontrolē, bet īpaši – piesārņojošo darbību
atļauju izdevējinstitūcijām, izsniedzot atļaujas rūpniecības
uzņēmumiem un veicot rūpniecisko izplūžu monitoringu, kā
arī tām institūcijām, kas nosaka bīstamo vielu samazināšanas
metodes.

1. NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS
Ūdens likumdošanas mērķis ir sasniegt labu virszemes
ūdeņu kvalitāti, kaut gan tajā netiek sevišķi daudz runāts par
līdzekļiem, kā to izdarīt. Ūdens stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs
no bīstamo ķīmisko vielu emisijām ūdenī, ko, savukārt, kontrolē
citi normatīvie akti . Zemāk esošajos attēlos ir redzami REACH
un IPPC normatīvie akti un atsevišķi līdzekļi, ko nosaka šie
normatīvi un kas sekmē ūdens likumdošanas mērķu īstenošanu.

Lai saprastu šo normatīvo aktu mijiedarbības kopainu un to,
kā tie ietekmē cits citu un kā tas rezultātā ietekmē ūdens
kvalitāti, ir nepieciešamas vismaz pamatzināšanas par katru
no tiem atsevišķi. Tādēļ nākamajās nodaļās ir ietverts īss
pārskats par svarīgākajiem no tiem: ŪSD, REACH un IPPC.

Ūdens likumdošanas mērķis

Potenciālie emisiju avoti ūdenī

Rūpniecība
(bīstamo vielu ražošana
un lietošana)
Labs ķīmiskais stāvoklis =
Bīstamo vielu koncentrācija
< vides kvalitātes standarti

Izmantošana lauksaimniecībā
Notekūdeņu attīrīšana
<- Mājsaimniecības
<- Produkti
Izsēšanās no atmosfēras
(bīstamo vielu ražošana
& lietošana)

1. attēls Potenciālie emisiju avoti ūdenī

Normatīvo aktu piemērs & rūpniecisko
emisiju kontroles līdzekļi

Dati par vielu īpašībām no reģistrācijas,
licencēšanas, ierobežošanas procedūrām,
uzlabotajām DDL, klasiﬁkācijas,
komunikācijas piegādes ķēdē…
Vielas produktos,
kas var izdalīties

Izejmateriāli
REACH, CLP
REACH

Produkti
Produktu drošība

Emisijas
IPPC, WFD

Atsevišķu vielu
ierobežošana vai
aizliegšana produktos

Vides kvalitātes standarti
Monitorings
Piesārņojošo darbību atļaujas, ERV, LPT un piemēroti
emisiju samazināšanas pasākumi (piemēram, bīstamo
vielu aizvietošana, ierobežošana, tehnoloģiskā kontrole, utt.)
2.attēls Normatīvie akti un līdzekļi bīstamo vielu emisiju kontrolei & samazināšanai
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1.1. ĪSS PĀRSKATS PAR
ŪSD UN VKS
1.1.1. Mērķi
Ūdens struktūrdirektīva – ŪSD (2000/60/EK) tika pieņemta,
lai izveidotu jaunu, visaptverošu sistēmu virszemes iekšējo
ūdeņu, pārējas, piekrastes un pazemes ūdeņu aizsardzībai,
izmantojot tādus līdzekļus, kas novērstu ķīmisko vielu
piesārņojumu ar prioritārām (bīstamām) vielām.
ŪSD attiecībā uz prioritārajām vielām nosaka šādus ilgtermiņa
mērķus:

Labs ūdenstilpņu ķīmiskais stāvoklis ir sasniegts tad, kad tas
atbilst visiem Vides kvalitātes standartiem (VKS) attiecībā uz
prioritārajām vielām un citiem piesārņotājiem, kas iekļauti
direktīvas 2008/105/EK par VKS grozījumos. Vides kvalitātes
standarti (VKS) nozīmē “atsevišķu piesārņotāju vai piesārņotāju
grupu koncentrācijas ūdenī, sedimentos vai biotā, tās nedrīkst
būt pārsniegtas, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi”.
Prioritāro vielu sarakstā ir 33 vielas vai vielu grupas, kas Eiropas
ūdeņiem uzskatāmas par ļoti augstas bažas izraisošām. 13
vielas un vielu grupas no šā saraksta ir noteiktas kā prioritāri
bīstamas vielas, kas ir sevišķas bažas izraisošas, un to izplūdes,
emisijas un zudumi pakāpeniski jāsamazina līdz 2020. gadam.
Pašreizējais saraksts ir redzams 1. tabulā. Šo sarakstu pārskata
ik pēc 4 gadiem.

· novērst virszemes un pazemes ūdeņu stāvokļa
pasliktināšanos;
· 2015. gadā sasniegt labu virszemes un pazemes ūdeņu
ķīmisko stāvokli, aizsargājot, uzlabojot un atjaunojot
visus virszemes un pazemes ūdens objektus;
· līdz 2020. gadam pakāpeniski samazināt piesārņojumu
ar prioritārajām vielām un pārtraukt vai samazināt
prioritāro bīstamo vielu emisijas, izplūdes un zudumus
virszemes ūdeņos.

Nr. Prioritārās vielas nosaukums

Identiﬁcēta
kā prioritāri
bīstama
viela

18

Heksahlorcikloheksāns

X

19

Izoproturons

20

Svins un tā savienojumi

21

Dzīvsudrabs un tā savienojumi

22

Naftalīns

23

Niķelis un tā savienojumi

24

Nonilfenoli (4-nonilfenols)

25

Oktilfenoli (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenols)

26

Pentahlorbenzols

27

Pentahlorfenols

1.tabula Prioritāro vielu saraksts ūdens politikas jomā (direktīva 2008/105/
EK)

Nr. Prioritārās vielas nosaukums

Identiﬁcēta
kā prioritāri
bīstama
viela

1

Alahlors

2

Antracēns

3

Atrazīns

4

Benzols

5

Bromētie difenilēteri
(Pentabromdifenilēteris (konģeneru numuri
28, 47, 99, 100, 153 un 154))

X

6

Kadmijs un tā savienojumi

X

7

Hloralkāni, C10-13

X

8

Hlorfenvinfoss

9

Hlorpirifoss (etila hlorpirifoss)

10

1,2-Dihloretāns

11

Dihlormetāns

12

Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

13

Diurons

14

Endosulfāns

15

Fluorantēns

16

Heksahlorbenzols

17

Heksahlorbutadiēns

6

X

28

X

X

X

Poliaromātiskie ogļūdeņraži

X

(Benzo(a)pirēns)

X

(Benzo(b)ﬂuorantēns)

X

(Benzo(g,h,i)perilēns)

X

(Benzo(k)ﬂuorantēns)

X

(Indeno(1,2,3-cd)pirēns)

X

29

Simazīns

30

Tributilalvas savienojumi

X

(Tributilalvas katjons)

X

X
31

Trihlorbenzols

X

32

Trihlormetāns (hloroforms)

X

33

Triﬂuralīns

1.1.2. Galvenie mērķu sasniegšanai
veltītie likumdošanas līdzekļi/
principi
Ūdens struktūrdirektīva ietver vairākus nozīmīgus instrumentus
(līdzekļus), lai sasniegtu izvirzītos mērķus: upju baseinu
apsaimniekošanas plānus (UBAP) ar pasākumu programmu
(PP), vides kvalitātes standartus (VKS) un virszemes ūdeņu
ekoloģiskā un ķīmiskā stāvokļa monitoringu.

Upju baseini un upju baseinu
apsaimniekošanas plāni
Ūdens struktūrdirektīvas mērķi attiecībā uz ūdensobjektu
baseiniem ir nodrošināt labu ūdens kvalitāti visā ūdens
objektā, jo, kā zināms, piesārņojums ūdenī neizplatās tikai
administratīvās robežas ietvaros. Galvenais administratīvais
instruments Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros ir upju baseinu
apsaimniekošanas plāni (UBAP), kurus dalībvalstis izstrādā
katram upju baseina apgabalam, kas atrodas vienīgi to teritorijā.
Ja starptautisks upju baseinu apgabals pilnībā atrodas Kopienā,
dalībvalstis darbojas koordinēti un, ja tas ir iespējams, izstrādā
vienotu starptautiskā upes baseina apsaimniekošanas plānu.
Kompetentajām institūcijām upju baseinu apsaimniekošanas
plāni jāpārskata 6 gadu periodā. Pirmie upju baseinu
apsaimniekošanas plāni tika publicēti 2009. gada decembrī,
nosakot dažādas aktivitātes līdz 2015. gadam. Upju baseinu
apsaimniekošanas plāni ir instruments, lai baseina mērogā
novērstu izvairīšanos no dažādām problēmām.
Plānā ir detalizēti aprakstīts, kā noteiktā termiņā ir sasniedzami

izvirzītie mērķi attiecībā uz upju baseiniem. Katrs upju baseinu
apsaimniekošanas plāns ietver vairākus būtiskus elementus:
- ūdens objekta stāvokļa novērtējumu. Šis process ietver
upes baseina raksturojumu (paskaidrojot, ko nozīmē “labs
ekoloģiskais stāvoklis” un identiﬁcējot pašreizējo stāvokli),
pārskatu par cilvēka ietekmi (novērtējot slodzes), kas ietekmē
ūdens stāvokli baseinā, ūdens izmantošanas ekonomisko
analīzi u.c.;
-pasākumu programmas (PP). Katrs upju baseinu
apsaimniekošanas plāns ietver pasākumu programmu, lai
upju baseinu mērogā sasniegtu ūdens kvalitātes mērķus.
Dalībvalstīm pašām Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros ir
jāizlemj, kuri pasākumi ir jāpiemēro, lai sasniegtu labu ūdens
kvalitāti;
- monitoringu un pārskatus. Valsts pārvaldes institūcijām
ir jāveic ūdens objektu stāvokļa monitorings un jānovērtē
pasākumu programmas rezultātā novērotās izmaiņas. Tas,
savukārt, nodrošina pārskatu par pasākumu efektivitāti, kas
ir pamatā mērķa sasniegšanai veltīta plāna pārskatīšanai un
labojumiem.

Vides kvalitātes standarti
Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK (ŪSD) 16. pantā
ir noteikta stratēģija attiecībā uz ūdens piesārņojumu ar
ķīmiskām vielām. Pirmām kārtām tika pieņemts prioritāro
vielu saraksts (skatīt 1. tabulu). Mērķis ir nodrošināt augsta
līmeņa aizsardzību pret riskiem ūdens videi, kas rodas no
šīm prioritārajām vielām, nosakot Eiropas vides kvalitātes
standartus. Tādējādi direktīva 2008/105/EK nosaka vides
kvalitātes standartus 41 vielai ūdenī (33 prioritārām vielām
un 8 papildu piesārņotājiem). Pie tam dalībvalstīm upju
baseinos ir jāidentiﬁcē speciﬁski piesārņotāji, jānosaka tiem
nacionālie vides kvalitātes standarti un tie jāiekļauj monitoringa
programmās. Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu ķīmiskais
monitorings aptver visus virszemes un pazemes ūdeņus un
tā mērķis ir noskaidrot atbilstību Eiropas vai nacionālajiem
vides kvalitātes standartiem. Monitoringa biežums, kas
noteikts Ūdens struktūrdirektīvā, ir vienu reizi mēnesī visām
prioritārajām vielām, kas tiek novadītas upju baseinos, un
vienreiz trijos mēnešos citiem piesārņotājiem, kas nozīmīgos
daudzumos tiek novadīti upju baseinā.

3. attēls. Pārskats par pārrobežu Daugavas un Nemūnas upju baseiniem.
Šie baseini aptver Latviju, Lietuvu, Krieviju, Baltkrieviju un Poliju, un upes
ietek Baltijas jūrā. Avots: http://enrin.grida.no/databasin/index_maps.cfm
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1.1.3. Pasākumi

-papildpasākumi ir tādi pasākumi, kas tiek izstrādāti un
īstenoti papildus pamatpasākumiem, lai sasniegtu izvirzītos
uzdevumus “aizpildītu atlikušos robus”.

Lai arī Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros katrai dalībvalstij
pašai ir jāizlemj, kādus pasākumus piemērot, lai sasniegtu
labu ūdens kvalitāti, ir pieejams neliels dažādu pasākumu
saraksts.

Obligātie pasākumi ūdensobjektiem, ja vides mērķu prasības
nav sasniedzamas, ietver:

Direktīvā šādi pasākumi ir iedalīti “pamata” un “papildu”
pasākumos:
-pamata pasākumi ietver to pasākumu kopumu, kurus pieprasa
Kopienas likumdošana, piemēram, pie pamatprasības ir izvirzīts
tas, ka dalībvalstīm ir jāpanāk atbilstība Kopienā noteiktajai
emisiju kontrolei, emisiju robežvērtībām un piesārņojošo
darbību atļauju prasībām, kas noteiktas tādās direktīvās kā,
piemēram, IPPC direktīva, Nitrātu direktīva, utt. Tā kā jāņem
vērā arī vietējie vides apstākļi (vides kvalitātes standarti), tad
arī nacionālie noteikumi var sekmēt Ūdens struktūrdirektīvas
mērķu sasniegšanu. Svarīgi, ka direktīva uzsver to, ka tur, kur
kvalitātes mērķi vai kvalitātes standarti pieprasa stingrākus
nosacījumus nekā tie, kas ir esošās Kopienas likumdošanas
rezultāts, attiecīgi ir jānosaka daudz stingrāka emisiju kontrole;
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- iespējamo neveiksmju cēloņu izmeklēšanu (piemēram,
piesārņojumu avotu pētījumi);
- vajadzības gadījumā visu attiecīgo licenču un emisijas
atļauju pārbaudi un pārskatīšanu;
- vajadzības gadījumā monitoringa programmu pārskatīšanu
un koriģēšanu;
- ja nepieciešams, stingrāku vides kvalitātes standartu
noteikšanu piesārņotājiem.

INFORMĀCIJAS VIETNES - Lietuva
Kompetentā iestāde

Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra http://gamta.lt

Prioritāro vielu saraksts

Noteikumi par notekūdeņu pārvaldību D1-236, 2006
(izdarītas izmaiņas 2010. gada 18. maijā. Nr. D1-416)

VKS un ERV

Noteikumi par notekūdeņu pārvaldību D1-236, 2006
(izdarītas izmaiņas 2010. gada 18. maijā Nr. D1-416)

Upju baseini Lietuvā
UBAP un PP

http://vanduo.gamta.lt/cms/index

Monitoringa programma
Monitoringa rezultāti

INFORMĀCIJAS VIETNES - Latvija
Kompetentā iestāde

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs http://www.lvgmc.lv

Prioritāro vielu saraksts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 34, 22.01.2002. (Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi
Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.08.2010)

VKS un ERV

Ministru kabineta noteikumi Nr. 118, 12.03.2002. (Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.
118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 30.12.2009)

Upju baseini Latvijā
Upju baseinu apsaimniekošanas
plāni un pasākumu programma

http://www.meteo.lv/public/29935.html

Monitoringa programma
Monitoringa rezultāti

INFORMĀCIJAS VIETNES – Igaunija
Kompetentā iestāde

Igaunijas Vides pārvalde: http://www.keskkonnaamet.ee/est

Prioritāro vielu saraksts

Vides ministra noteikumi 21.07.2010 Nr. 32 (Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja
2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad)

Vides kvalitātes standarti

Vides ministra noteikumi 09.09.2010 Nr. 49 (Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja
prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused,
pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste
kohaldamise meetodid)

Emisiju robežvērtības

Valdības noteikumi 31.07.2001 Nr. 269, ar izmaiņām 01.04.2010 (Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord)

Upju baseini Igaunijā
Upju baseinu apsaimniekošanas
plāni un pasākumu programma

http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/

Monitoringa programma
http://seire.keskkonnainfo.ee/seireveeb/
Monitoringa rezultāti
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1.2. ĪSS PĀRSKATS PAR
IPPC UN RED
1.2.1. Mērķi
Integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles direktīva –
IPPC (2008/1/EK) ES dalībvalstīm pieprasa regulēt emisijas no
noteiktām rūpniecības un lauksaimniecības iekārtām vietējā
mērogā gaisā, augsnē un ūdenī, un to panākt ar piesārņojošo
darbību atļauju palīdzību un likumdošanas realizāciju. IPPC
mērķi ir piesārņojuma novēršana, samazināšana un likvidēšana
tā avotā.
Tas attiecas tikai uz lielām ražotnēm, kas klasiﬁcējamas sešās
kategorijās: enerģija, metālu ražošana un apstrāde, derīgie
izrakteņi, ķīmiskās vielas, atkritumu pārvaldība un “citi”.
Kategorijā “citi” tiek iekļauts aprīkojums, ko izmanto papīra
un celulozes ražošanā, tekstilapstrādē, miecēšanā, pārtikas
ražošanā un intensīvā mājputnu un cūku audzēšanā. Kopējais
šādu iekārtu skaits Eiropas Savienībā ir ap 52 000.
IPPC attiecas arī uz taupīgu dabisko resursu pārvaldību, atkritumu
samazināšanu, reģenerāciju vai ietekmes minimizēšanu
atkritumu noglabāšanas gadījumā, energoefektivitāti,
negadījumu novēršanu un ierobežošanu.
Tika atzīts, ka tas nav pietiekami, lai pienācīgi kontrolētu
rūpnieciskās emisijas. Lai nodrošinātu augstākā līmeņa
aizsardzību videi un cilvēka veselībai, sistēma ir jāuzlabo,
tajā pašā laikā vienkāršojot esošo likumdošanu un samazinot
nevajadzīgās administratīvās izmaksas.
Tādējādi 2005. gada novembrī Eiropas Komisija uzsāka Eiropas
likumdošanu pārskatīšanu, kas attiecas uz rūpnieciskajām
emisijām, un 2010. gada 17. decembrī tika publicēta jaunā
Direktīva par rūpnieciskajām emisijām – RED (2010/75/ES),
kas stājās spēkā 2011. gada 6. janvārī.
Ar RED ir panākts nozīmīgs uzlabojums, sasaistot septiņas
esošās direktīvas, ko tā aizstās:
1) Lielo sadedzināšanas iekārtu direktīvu;
2) Direktīvu par integrētā piesārņojuma novēršanu un
kontroli (IPPC);
3) Atkritumu sadedzināšanas direktīvu (WID);
4) Šķīdinātāju emisiju direktīvu (SED);
5) trīs esošās direktīvas par titāna dioksīdu par (i)
noglabāšanu (78/176/EEK), (ii) monitoringu un kontroli
(82/883/EEK) un (iii) programmas par piesārņojuma
samazināšanu (92/112/EEK).
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Ar Rūpniecisko emisiju direktīvu tiek noteiktas stingrākas
emisiju robežvērtības (iekārtu emisijām līdz 2016. gadam ir
jāatbilst stingrākām robežvērtībām), tā tiecas stiprināt labāko
pieejamo tehnoloģiju koncepciju un padarīt to pieteikumus
saskaņotākus starp dalībvalstīm. Piemēram, ES līmenī ir
izstrādāts tāds dokuments, kas ietver secinājumus par labākām
pieejamām tehnoloģijām un kas tiks pieprasīts lietošanai kā
atsauces dokuments, nosakot piesārņojošo darbību atļauju
nosacījumus dalībvalstu līmenī. Ar Rūpniecisko emisiju
direktīvu dalībvalstīs tiks ieviesti vairāki mehānismi, lai
pārbaudītu atbilstību un izpildītu šīs direktīvas prasības. Tas
attiecas uz emisiju monitoringu, atskaitīšanos un inspicēšanu.

1.2.2. Galvenie mērķu sasniegšanai
veltītie likumdošanas līdzekļi/
principi
IPPC/RED direktīvas pieprasa vienotu pieeju augsta vides
aizsardzības līmeņa sasniegšanā.
• Atļaujas. Katra iekārta, ko aptver direktīva, ar piesārņojošo
darbību atļauju palīdzību ir jālicencē (jāizsniedz darbības
atļauja). ’’Atļauja” ir rakstisks lēmums, kas ar zināmiem
nosacījumiem piešķir licenci iekārtas daļējai vai pilnīgai
darbībai. Katra atļauja attiecībā uz emisijām vidē ietver
vairākus būtiskus elementus:
- Labākās pieejamās tehnoloģijas (LPT) – galvenā prasība,
kurai ir jābūt iekļautai A kategorijas piesārņojošo darbību
(IPPC) atļaujā, lai novērstu piesārņojumu. Labāko pieejamo
tehnoloģiju deﬁnīcijas ietvaros termins “pieejams” nozīmē
ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgs, ņemot vērā izmaksas
un ieguvumus. Nosakot labākās pieejamās tehnoloģijas, ir
svarīgi ņemt vērā iekārtas tehniskās īpašības, tās ģeogrāﬁsko
novietojumu un vietējos vides apstākļus. Ekonomisko
apsvērumu dēļ Eiropas valstīs labāko pieejamo tehnoloģiju
noteikšanas faktori ir atšķirīgi, tādēļ būtiskas atšķirības
pastāv arī dalībvalstu noteiktajos emisiju limitos. Labāko
pieejamo tehnoloģiju atsauces dokumenti (BREF) ietver
vadlīnijas attiecībā uz LPT dažādos sektoros, ko kontrolē IPPC.
Tie ir atrodami šeit: http://eippcb.jrc.es/reference/.
BREF dokumentos ir izskaidrotas labākās pieejamās tehnoloģijas,
kā arī emisijas līmeņi, kas saistās ar konkrētu labāko pieejamo
tehnoloģiju;
- Emisiju robežvērtībām (ERV) atļaujās ir jāpamatojas uz
labākām pieejamām tehnoloģijām. Turklāt IPPC direktīva
nosaka, ka emisiju robežvērtībām atļaujās ir jābūt saskaņā
vismaz ar citos ES tiesību aktos noteiktajām vērtībām.

ES likumdošanā ir ļoti daudz šādu emisiju robežvērtību
(piemēram, titāna dioksīdam, atkritumu dedzināšanai,
pilsētu notekūdeņu attīrīšanai u.c.). Direktīvās ietvertās
emisiju robežvērtības nosaka minimālos potenciālos
atļauju nosacījumus, bet, ja tas izriet no labāko pieejamo
tehnoloģiju novērtējuma, atļaujās jābūt izvirzītiem arī
stingrākiem nosacījumiem. Ir jāņem vērā arī vietējie
vides apstākļi (vides kvalitātes standarti). Tur, kur vides
kvalitātes standarti (saskaņā ar ŪSD) pieprasa stingrākus
nosacījumus nekā tos, kas noteikti labākajās pieejamās
tehnoloģijās, atļaujā tiek prasīts iekļaut arī papildu pasākumus;
- Monitorings. Direktīva ietver zināmas prasības, kuru mērķis
ir garantēt, ka IPPC sistēma tiek piemērota un īstenota
praksē. Dalībvalstīm jānodrošina, ka atļauju nosacījumi
ir saskaņā ar prasībām un ka operatori regulāri nodrošina
kompetentās iestādes ar emisiju monitoringa rezultātiem.
Monitoringa un atskaitīšanās pienākums operatoram ir jānosaka
atļaujās. Monitoringa pienākums kopumā ietver speciﬁsku
piesārņotāju koncentrāciju monitoringu, kas tiek emitēts
no iekārtām, kā arī citu aspektu kopumu, kas jāpatur prātā,
darbinot iekārtu (piemēram, drošības atskaites, atkritumu
pārvaldība utt.). Dažos gadījumos (piemēram, lielajām
iekārtām, kas rada bažas) var būt noteikts pienākums veikt
monitoringu arī apkārtējā vidē. Rūpniecisko emisiju direktīva
ietver prasības pēc bīstamo vielu periodiska monitoringa,
kam būtu jābūt veiktam uz vietas, lai varētu noteikt, vai
pastāv gruntsūdeņu un augsnes piesārņojuma risks. Papildus
operatoriem ir jānodrošina varas iestādēm nepieciešamā
piekļuve un atbalsts, sekmējot inspicēšanu un citas monitoringa
funkcijas, ko nepieciešams veikt.
• Atskaitīšanās par emisijām. Dati par emisijām no IPPC iekārtām
ir jāsniedz katru gadu un jāglabā Eiropas Piesārņotāju emisiju
un pārneses reģistrā (E-PRTR) (http://prtr.ec.europa.eu/).
Šis ir Eiropas mēroga reģistrs, kas piedāvā viegli pieejamu
svarīgāko ražošanas iekārtu vides informāciju. Tas aizstāj
iepriekšējo Eiropas Piesārņotāju emisiju reģistru (EPER).

• Atļauju pārskatīšana. IPPC direktīva nosaka periodisku
atļauju pārskatīšanu. Nepastāv priekšraksti vai norādes, cik
bieži atļaujām ir jābūt pārskatītām, bet direktīvā ir uzsvērti
vairāki apstākļi, kad atļauju pārskatīšana (un potenciālā
pārstrādāšana) ir obligāta. Tas ietver jautājumus, kas saistīti ar
iekārtu procesiem (piemēram, izmaiņas, runājot par to, kas ir
labākās pieejamās tehnoloģijas, ES likumdošanā ir noteiktas
jaunas emisiju robežvērtības, vai arī ir nepieciešami uzlaboti
drošības pasākumi), un jautājumus, kas saistīti ar iekārtu
ietekmi uz vidi (piemēram, ir vērā ņemama piesārņojuma
ietekme un ir nepieciešams mainīt emisiju robežvērtības
vai arī pastāv jaunas saistības, piemēram, vides kvalitātes
standarti ES likumdošanā).
• Inspicēšana un izpildīšana. Ar Rūpniecisko emisiju direktīvu
tiek ieviests daudz vairāk detalizētu inspicēšanas un prasību
izpildīšanas noteikumu nekā IPPC direktīvā. Dalībvalstīm
tā uzliek izveidot pārbaužu/inspicēšanas plānus. Plānos,
neatkarīgi no informācijas par iekārtām, ir jāietver vispārīgs
būtiskāko vides jautājumu novērtējums. Pamatojoties uz
plāniem, ir jāizstrādā inspekciju programmas, kuru mērķis ir
sistemātiskas pārbaudes, kam pamatā vides risku novērtējums.
Riskam jāietver vismaz šāds kritērijs – potenciālā un reālā
iekārtu ietekme uz cilvēku veselību un vidi, ņemot vērā emisiju
līmeņus un tipus, vietējās vides jutību un negadījumu risku.
Kārtējām pārbaudēm ir jābūt pietiekamam pasākumam, lai
pārbaudītu pilna spektra būtiskos vides efektus, ko rada
iekārtas, un jābūt pietiekamām, lai noteiktu ne vien to, vai
atļauju nosacījumi ir atbilstīgi un saskaņā ar prasībām, bet
arī to, vai atļaujas nosacījumi ir efektīvi. Tas norāda uz to, ka
inspektoriem jāņem vērā, kādēļ ir pielietoti atsevišķu atļauju
nosacījumi un vai tie kalpo uzstādītajam mērķim (piemēram,
mērķiem lokālā mērogā).

Reģistrs ietver datus, par kuriem vienreiz gadā atskaitās
apmēram 28 000 rūpniecības uzņēmumu, aptverot 65
ekonomiskās aktivitātes visā Eiropā. Par katru iekārtu tiek
nodrošināta informācija attiecībā uz piesārņojuma emisiju
daudzumiem gaisā, ūdenī un zemē, kā arī par atkritumu un
piesārņotāju pārnesi notekūdeņos no 91 galvenā piesārņotāja,
kas nerodas uz vietas.
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INFORMĀCIJAS VIETNES - Lietuva
Kompetentā iestāde

Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra http://gamta.lt

Likumdošana

IPPC atļauju izsniegšanas, pārskatīšanas un anulēšanas noteikumi (2005. gada 29. jūnijs, Nr. D1-330)

BREF

Kopsavilkumi lietuviešu valodā: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e01868bf61adb

Atļauju pieteikumu piemēri:
atļauju pieteikuma un atļaujas
formāts

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=266d9067-c315-4045-a548-0150f9e9196a

Izsniegtās atļaujas

Izsniegtās atļaujas tiek uzglabātas Reģionālajās vides aizsardzības pārvaldēs, ar kurām jāsazinās, lai
varētu iepazīties ar konkrētu atļauju

INFORMĀCIJAS VIETNES - Latvija
Kompetentā iestāde

Latvijas Valsts vides dienests http://vvd.gov.lv
Likums par piesārņojumu (15.03.2001)

Likumdošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1082, pieņemti 2010. gada 30. novembrī “ Kārtība, kādā piesakāmas A,
B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”

BREF

Kopsavilkumi latviešu valodā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/lptp-vadlinijas

Atļauju pieteikumu piemēri:
atļauju pieteikuma un atļaujas
formāts

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?ﬁle=

Izsniegtās atļaujas

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas

ﬁles/text/Likumd/piesarnojums//1082_2010.pdf

INFORMĀCIJAS VIETNES – Igaunija
Kompetentā iestāde

Igaunijas Vides pārvalde: http://www.keskkonnaamet.ee/est

Likumdošana

Integrētās piesārņojuma novēršanas un kontroles akts (konsolidētais teksts, 2006. gada decembris)

BREF

Kopsavilkumi igauņu valodā: http://www.ippc.envir.ee/english/bat.htm

Atļauju pieteikumu piemēri:
atļauju pieteikuma un atļaujas
formāts

http://www.ippc.envir.ee/english/guidelines.htm

Izsniegtās atļaujas

Izsniegto atļauju informācijas sistēma: http://klis.envir.ee/klis
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1.3. ĪSS PĀRSKATS PAR
REACH UN CLP
1.3.1. Mērķi
REACH nozīmē ķīmisko vielu reģistrāciju, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu. REACH regula Nr. 1907/2006
stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā un noveda pie fundamentām
reformām Eiropas ķīmisko vielu likumdošanā.
Galvenie REACH mērķi ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēka
veselības un vides aizsardzību no riskiem, ko varētu izraisīt
ķīmiskās vielas, veicināt alternatīvās testa metodes, vielu
brīvu cirkulāciju iekšējā tirgū un uzlabot konkurētspēju un
inovāciju. REACH padara ražošanas uzņēmumus atbildīgus
par riska novērtēšanu un pārvaldību, ko rada ķīmiskās vielas
un arī par pienācīgas drošības informācijas sniegšanu par
vielu izmantošanu. Paralēli Eiropas Savienība var piemērot
papildus pasākumus ļoti bīstamām vielām, gadījumos, kad
ir nepieciešamas papildus aktivitātes ES līmenī.
CLP ir regula attiecībā uz vielu un maisījumu klasiﬁkāciju,
marķēšanu un iepakošanu. Tā stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī.
Regula apvieno iepriekšējo ES likumdošanu par ķīmisko vielu
klasiﬁkāciju, marķēšanu un iepakošanu ķīmisko vielu Globāli
harmonizētajā klasiﬁkācijas un marķēšanas sistēmā (GHS).

CLP regula nenosaka prasības attiecībā uz informāciju (izņemot
ﬁzikālo īpašību noteikšanai). Informācijas prasības ir noteiktas
REACH regulā. Kad bīstamās īpašības ir identiﬁcētas un vielas un
maisījumi atbilstoši klasiﬁcēti, vielu vai maisījumu ražotājiem,
importētājiem, pakārtotiem lietotājiem un izplatītājiem, kā arī
noteiktu speciﬁsku izstrādājumu ražotājiem un importētājiem
savā starpā ir jākomunicē ar citiem piegādes ķēdes dalībniekiem
par šo vielu vai maisījumu identiﬁcēto bīstamību.
Vielas vai maisījuma bīstamība ir potenciāls tam, ka viela vai
maisījums var radīt kaitējumu. Tas ir atkarīgs no vielai vai
maisījumam piemītošajām īpašībām. Šajā sakarā bīstamības
novērtējums ir process, ar kura palīdzību tiek novērtēta
informācija par vielai vai maisījumam piemītošajām īpašībām,
lai noteiktu to potenciālu radīt kaitējumu. Gadījumos, kad
identiﬁcētās bīstamības veids un nopietnība atbilst klasiﬁkācijas
kritērijiem, bīstamības klasiﬁkācija ir standarta raksturojuma
piešķiršana tai vielas vai maisījuma bīstamībai, kas rada
kaitējumu cilvēka veselībai vai videi.
Bīstamības apzīmējumi nodrošina komunikāciju par bīstamības
klasiﬁkāciju ar vielas vai maisījuma lietotājiem, tie lietotāju
padara modru par iespējamo bīstamību un nodrošina vajadzību
izvairīties no vielas vai maisījuma iedarbības un tam sekojošo
risku.
CLP nosaka arī vispārējos iepakošanas standartus, lai
nodrošinātu bīstamo vielu un maisījumu drošu piegādi.

Tās galvenie uzdevumi ir sekmēt ķīmisko vielu starptautisko
tirgu un uzturēt esošo vides aizsardzības un cilvēku veselības
līmeni. Klasiﬁkācija un marķēšana ir sistēma, lai identiﬁcētu
bīstamās ķīmiskās vielas un paziņotu lietotājiem par šiem
apdraudējumiem, lietojot standarta simbolus un frāzes uz
produkta iepakojuma un drošības datu lapās (DDL).
Saskaņā ar regulu vielu klasiﬁkācijas termiņš pēc jaunajiem
noteikumiem bija 2010. gada 1. decembris. Attiecībā uz
maisījumiem termiņš būs 2015. gada 1. jūnijs. Pēc šā pārejas
perioda CLP regula aizstās pašreizējos noteikumus par
klasiﬁkāciju, marķēšanu un iepakošanu vielām (direktīvu
67/548/EEK) un preparātiem (direktīvu 1999/45/EK).
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REACH
entry into
force

Pre-registration
period
1 June to
1 December 2008

1 June 2007

All new
substances
and
mixtures

REACH
timeline

Year

2007

CLP
timeline

2008

Substances

Mixtures

First
phase-in
deadline

2010

Classiﬁed, labelled
and packaged
under DSD. If CLP
is applied in full as
well, no DSD
labelling and
packaging

Substances and
mixtures ≥ 100 tonnes
per year

2011

Third
phase-in
deadline
1 June 2013

1 June 2013

1 December 2010

Substances and
mixtures ≥ 1000
tonnes per year or
of very hingh
concern

2009

3 January 2011:
Deadline for notiﬁcation to the C&L Inventory
Second
phase-in
deadline

2012

Substances and
mixtures ≥ 1 tonne per year

2013

2014

2015

Classiﬁed under both DSD and CLP;
labelled and packaged under CLP

2016

2017

2018

2019
onward

Classiﬁed,labelled and packaged
under CLP

Classiﬁed, labelled and packaged under DPD.
If CLP is applied in full as well, no DPD labelling and packaging

CLP entry into
force; repeal of
Annex I to DSD

Obligation to
apply CLP to
substances

Obligation to apply CLP to mixtures. Pleas note
that for certain substances / mixtures the 2012 /
2017 deadline for re-labelling and re-packaging
applies, cf. text above

20 January 2009

1 December 2010

1 June 2015

4. attēls REACH un CLP ieviešanas laika skala. Avots: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

1.3.2. Galvenie mērķu
sasniegšanai veltītie
likumdošanas līdzekļi/principi
REACH nosaka vairākus būtiskus līdzekļus, lai sasniegtu
likumdošanas izvirzītos mērķus.

Reģistrācija
Reģistrācijas mērķis ir izveidot caurskatāmu, paredzamu
un līdzsvarotu sistēmu, kurā ražošanas uzņēmumi uzņemas
atbildību par savas produkcijas drošību. Ražotājiem ir jākrāj
piemērota informācija pietiekamā daudzumā un jāizmanto šī
informācija, lai noteiktu attiecīgos riska pārvaldības pasākumus,
kas jāīsteno ražotājiem un importētājiem, un jārekomendē
atbilstīgi pasākumi pakārtotajiem lietotājiem. Vielu ražotājiem
un importētājiem ir pienākums iesniegt reģistrācijas dosjē
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā (EĶVA) par katru vielu, kas
ražota vai importēta daudzumā no 1 tonnas vai vairāk gadā
vienā uzņēmumā (juridiskām personām).
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Reģistrācijas termiņš ir atkarīgs no ķīmisko vielu daudzuma
un īpašībām. Eiropas Savienībā REACH padara par pienākumu
11 gadu laikā reģistrēt ap 30 000 ķīmisko vielu.
• Reģistrācijas termiņš vielām:
• daudzums 1000 tonnas gadā un vairāk;
• kancerogēnas, mutagēnas vielas un
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas
(CMR 1. un 2. kategorija) vairāk par 1
tonnu gadā;

2010.gada 30.
novembris

• vielas, kas klasiﬁcētas kā ļoti toksiskas
ūdens organismiem (R50/53) – daudzumā virs 100 tonnām gadā.
Reģistrācijas termiņš vielām, kas ir
daudzumā no 100 - 1000 tonnām gadā

2013.gada 31.maijs

Reģistrācijas termiņš vielām, kas ir
daudzumā no 1 - 100 tonnām gadā

2018.gada 31.maijs

Šis pienākums attiecas gan uz vielām, gan maisījumiem. Īpaša
reģistrācijas kārtība attiecas uz vielām izstrādājumos (piemēram,
tādām saražotajām precēm kā mašīnas, tekstilizstrādājumi,
elektroniskie čipi). Nākotnē REACH reģistrācija Eiropas
Savienībā tiks uzskatīta par visu ķīmisko vielu ražošanas,
tirgū laišanas un izmantošanas priekšnoteikumu. Reģistrācijas
neizdošanās nozīmē, ka vielu nedrīkst ražot vai importēt.

Reģistrācijas dosjē ietver informāciju, kas veicina vielas drošu
izmantošanu. Praksē tas nozīmē, ka:
· ražotājiem un importētājiem jāiegūst informācija par vielu,
ko tie ražo vai importē, un jāizmanto šī informācija, lai
novērtētu risku, kas izriet no šīs vielas lietošanas, kā arī
jānodrošina, kas šis risks tiek pienācīgi pārvaldīts;
· informāciju par vielas īpašībām, lietojumiem un klasiﬁkāciju,
kā arī vadlīnijas par drošu lietošanu ir ietvertas tehniskajā
dosjē, ko iesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā;
· vielām, kas ir daudzumā 10 t vai vairāk, ir jāiesniedz arī
ķīmiskais drošības pārskats. Tas ietver novērtējumu attiecībā
uz cilvēka veselību, ﬁzikālķīmisko bīstamības novērtējumu,
bīstamības novērtējumu videi un novērtējumu par to, vai
viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti
noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).
· Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai ir jāpārbauda katrs
reģistrācijas dosjē, vai visa nepieciešamā informācija ir
ietverta, bet šī pārbaude neietver kvalitātes novērtējumu,
datu pareizību vai iesniegtos pamatojumus.
Informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama
eChemPortal: http://www.echemportal.org/.
Portāls nodrošina brīvu publisku pieeju informācijai par
tādām ķīmisko vielu īpašībām kā, piemēram, ﬁzikālajām
un ķīmiskajām īpašībām, ekotoksicitāti, vielu likteni un
izturēšanos vidē, toksicitāti. Portāls pieļauj vienlaicīgas
meklēšanas iespējas atskaitēs un datu kopās pēc ķīmisko
vielu nosaukuma un numura un pēc ķīmiskajām īpašībām.

- dosjē novērtēšana sastāv no reģistrācijas dosjē pārbaudes
un testēšanas ierosinājumu izvērtēšanas. Reģistrācijas dosjē
atbilstības pārbaudes mērķis ir nodrošināt, lai REACH prasības
ir ievērotas un lai iesniegto dosjē kvalitāte ir pietiekama;
- vielas novērtēšanas procesa mērķis ir novērst jebkādas
bažas par to, vai viela var radīt risku cilvēku veselībai vai
videi. Novērtējums tiks veikts prioritizētajām vielām, kuru
prioritizācija pamatojas uz risku. Piemēram, pamatojoties
uz informāciju par bīstamību, tāda viela, kura pēc uzbūves
ir līdzīga tām vielām, kas izraisa bažas, vai vielām, kuras ir
noturīgas un spējīgas bioakumulēties, un liekot domāt, ka
viela vai tās viens vai vairāki pārvēršanās produkti rada bažas,
vai ir noturīgi un spējīgi bioakumulēties utt. Eiropas Ķīmisko
vielu aģentūra izveidos Kopienas rīcības plāna uzmetumu,
kas aptvers trīs gadu periodu un norādīs vielas, kas tiks
vērtētas katru gadu.

Licencēšana
Licencēšanas mērķis ir nodrošināt to, ka risks, ko rada ļoti
augstas bažas izraisošas vielas (SVHC), tiek pienācīgi kontrolēts
un aizstāts ar piemērotām alternatīvām, vai arī risks tiek
samazināts, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas, vai arī tam ir
sociālekonomisks pamats, ņemot vērā pieejamo informāciju
par alternatīvajām vielām vai procesiem (aizvietotājiem).
SVHC tiek identiﬁcētas, pamatojoties uz šādām īpašībām:
· KMR vielas (kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai
sistēmai toksiskas vielas), 1. un 2. kategorija;

Informācijas plūsma piegādes ķēdē –
Drošības datu lapa

· PBT un vPvB vielas – noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas
vielas un ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas saskaņā
ar REACH regulas XIII pielikumā minētajiem kritērijiem;

REACH pieprasa to, lai ne tikai ražotājiem un importētājiem, bet
arī to pircējiem būtu pieejama informācija, kas nepieciešama,
lai droši izmantotu ķīmiskās vielas. Pirmais solis informācijas
nodošanai ir vispāratzīta un vienkārša drošības datu lapa
(DDL) visām bīstamajām ķīmiskajām vielām. DDL ir galvenais
informācijas avots uzņēmumā, pamatojoties uz to tiek novērtēts
risks cilvēka veselībai un videi. Tiek sagaidīts, ka reģistrācijas
laikā tiks iegūta gan jauna informācija par vielu bīstamajām
īpašībām, gan arī informācija, kas pārbaudītu riska pārvaldības
pasākumu kvalitāti.

· vielas, kas rada līdzīgas bažas, par kuru iespējamiem
nopietnajiem efektiem ir zinātniski pierādījumi, piemēram,
vielai piemīt īpašības, kas grauj endokrīno sistēmu vai kas
neatbilst REACH XIII pielikumā minētajiem kritērijiem,
bet tās ir identiﬁcētas kā vielas, kas rada nopietnus un
neatgriezeniskus efektus cilvēkiem vai videi.

Veicot ķīmisko vielu drošības novērtējumus saskaņā ar
reģistrācijas prasībām, drošības datu lapām ir jāpievieno
atbilstīgie iedarbības scenāriji un tie jāizplata lejup pa piegādes
ķēdi.
Iedarbības scenāriji aptver ķīmisko vielu identificētos
(apzinātos) lietojumus un apraksta speciﬁskus nosacījumus,
kā ķīmiskā viela ir jālieto.

Vērtēšana
REACH nodrošina trīs dažādus vērtēšanas procesus, proti,
atbilstības pārbaudi, testēšanas ierosinājumu izskatīšanu
(šos divus sauc par dosjē novērtēšanu) un vielu novērtējumu:

Vielas var noteikt par SVHC vielām Eiropas ķīmisko vielu
aģentūras dalībvalstu komiteja pamatojoties uz ierosinājumu,
ko sagatavojusi dalībvalsts, vai pamatojoties uz ierosinājumu,
ko sagatavojusi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra pēc Komisijas
pieprasījuma. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra nolemj, vai
ietvert šīs vielas tā sauktajā vielu “kandidātsarakstā”, kas pēc
tam var būt iekļautas vielu sarakstā, uz ko attiecas licencēšana
(REACH XIV pielikums).
Eiropas Komisija pieņem galīgo lēmumu, vai vielu iekļaut
vielu sarakstā, uz ko attiecas licencēšana, vai ne.
Vielas, kas ir ietvertas vielu sarakstā, uz ko attiecas licencēšana,
nedrīkst laist tirgū vai lietot pēc tā sauktā “saulrieta datuma”,
kas noteikts XIV pielikumā. Ja vien netiek piemēroti speciﬁski
izņēmumi, šīs vielas var laist tirgū tikai tad, ja tiek piešķirta
licence speciﬁskam lietojumam vai lietojums ir atbrīvots no
licencēšanas pienākuma.
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Ð

uzkrājas dzīvajos organismos. Operatoriem, kas vēlas pārdot
vai lietot šīs vielas, būs jāpierāda, ka nepieciešamie drošības
pasākumi ir pielietoti tik lielā mērā, lai pienācīgi pārvaldītu
risku, vai ka ekonomiskie un sociālie ieguvumi atsver risku.
Licencējamo vielu saraksts ir pieejams Eiropas ķīmisko vielu
aģentūras mājas lapā:

Viela iekļauta „vielu sarakstā, uz ko attiecas licencēšana“
(XIV pielikums)

http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/
authorisation_list_en.asp.

Viela identiﬁcēta kā SVHC
Ð
Viela iekļauta „kandidātsarakstā“

Ierobežojumi
Pašreizējais licencējamo vielu kandidātsaraksts ietver 46 vielas
vai vielu grupas (atjaunots kopš 15/12/2010) un ir pieejams
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras mājas lapā:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp.
10 no šīm vielām piemīt PBT vai vPvB īpašības, un vēl vairāk
vielām piemīt reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības,
piemēram, Bis(tributilalvas)oksīds (TBTO), Bis (2-etilheksil)
ftalāts (DEHP), alkāni, C10-13, hloro (īsās ķēdes hlorparafīni),
5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns (muskusa ksilēns),
kuras ūdens likumdošanas ietvaros tiek uzskatītas par sevišķas
bažas izraisošām vielām.

Vielas, kas tiek ierobežotas, ir vielas, kas rada nepieņemamu
risku cilvēku veselībai vai videi visās Eiropas Savienības
valstīs, tādējādi arī kontroles pasākumi ir jāievieš visā Eiropas
Savienībā.
Ierobežojumi var nozīmēt pilnīgu aizliegumu ražot noteiktu
vielu vai tikai ierobežojumus noteiktam vielas lietojumam.
Vielas, uz kurām attiecas noteikti ierobežojumi, ir iekļautas
REACH regulas XVII pielikumā.

Sešas vielas, kas izraisa ļoti augstas bažas, tiks aizliegtas nākamo
trīs līdz piecu gadu laikā, ja vien atsevišķiem uzņēmumiem
netiks izsniegtas licences to lietošanai. Šīs vielas ir kancerogēnas,
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vai noturīgas vidē un

2.tabula. Sešas ļoti augstas bažas izraisošas vielas, kas jāaizliedz nākamo 3 -5 gadu laikā, ja vien tām netiek piešķirta licence.

Viela

Raksturīgās īpašības

Saulrieta datums*

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns
(Musk xylene) Muskusa ksilēns

vPvB

2014.gada 21. augusts

4,4’-Diaminodifenilmetāns (MDA)

Kancerogēns (1B kategorija)

2014.gada 21.augusts

Heksabromciklododekāns (HBCDD)

PBT

2015.gada 21.augusts

Bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP)

Reproduktīvajām funkcijām toksisks (1B
kategorija)

2015.gada 21.februāris

Benzilbutilftalāts (BBP)

Reproduktīvajām funkcijām toksisks (1B
kategorija)

2015.gada 21.februāris

Dibutilftalāts (DBP)

Reproduktīvajām funkcijām toksisks (1B
kategorija)

2015.gada 21.februāris

* datums, pēc kura vielu nedrīkst laist tirgū vai lietot.
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INFORMĀCIJAS VIETNES
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (EĶVA) http://echa.europa.eu/
Kompetentās iestādes

Igaunija: Igaunijas veselības pārvalde http://www.terviseamet.ee/
Latvija: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs http://www.lvgmc.lv
Lietuva: Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra http://gamta.lt

Reģistrētās vielas

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

Informācija par reģistrēto vielu
ķīmiskajām īpašībām

http://www.echemportal.org/

Licencēšanas kandidātvielu saraksts

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Licencējamo vielu saraksts

http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/authorisation_list_en.asp

Pastāvošie ierobežojumi

http://echa.europa.eu/reach/restriction/existing_restriction_en.asp
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2. Normatīvo aktu mijiedarbība
Ir vienkārši iztēloties ķīmisko vielu izplatības ceļu reālajā
dzīvē: pirmkārt, tās tiek ražotas kādā rūpnīcā, tad tās lieto
citi profesionālie vai privātie lietotāji, lietošanas laikā notiek
šo ķīmisko vielu emisijas, un visbeidzot tās parādās vidē,
piemēram, ūdensobjektā, kur tās var degradēties vai palikt
ilgu laiku, uzkrāties organismos vai tikt pārnestas lielos
attālumos utt.
Lai droši pārvaldītu šīs ķīmiskās vielas, neradot kaitējumu
cilvēka veselībai un videi šā izplatības ceļa laikā, tām ir jābūt
labi regulētām un kontrolētām. Lai gan tiesiskajā līmenī šī
mijiedarbība vairs nav tik vienkārša un skaidra. Katru soli
vielas izplatības ceļa garumā kontrolē dažādi likumdošanas
akti, kur katram no tiem ir dažādi mērķi, jomas, pieejas, mērķa
grupas (skatīt zemāk esošo tabulu). Šajos likumu ietvaros ir
izmantotas arī dažādas pieejas ķīmisko vielu prioritizēšanā,
piesardzības pasākumu izvēlē, riska novērtējumā un pārvaldībā,
monitoringā utt.

REACH
• Augsts cilvēka veselības un vides
aizsardzības līmenis
Mērķis

Joma

• Brīva vielu cirkulācija iekšējā tirgū
• Uzlabota konkurētspēja un
inovācija

• Ražošana, izmantošana vai laišana
tirgū vielām atsevišķi, vielām
preparātos vai izstrādājumos

IPPC un RED
• Augsts vides aizsardzības līmenis
kopumā
• Integrēta piesārņojuma novēršana
un kontrole

• Uzturēt un uzlabot ūdens vides
kvalitāti (iekšzemes virszemes
ūdeņus, pārejas ūdeņus, piekrastes
ūdeņus un pazemes ūdeņus)

• Pasākumi, lai novērstu vai
samazinātu emisijas gaisā, ūdenī un
uz zemes, ieskaitot atkritumu
apsaimniekošanas pasākumus

• Samazināt vai pārtraukt/
pakāpeniski samazināt prioritāro
vielu emisijas, izplūdes un
zudumus

• Rūpnieciskās iekārtas ar nozīmīgu
piesārņojuma potenciālu

• Ūdens ķīmiskais stāvoklis upju
baseinos

• Koncentrējas uz vielām

Pieeja

• Ražošanas uzņēmumi reģistrācijas
laikā nodrošina ar informāciju par
bīstamību, iedarbību un riska
kontroli

• Koncentrējas uz tehniskajiem
paņēmieniem, lai novērstu/
kontrolētu emisijas (Labākās
pieejamās tehnoloģijas)

• Nosaka rīcību ar vielām, kas izraisa
lielākās bažas

• Ražošanas uzņēmumi piesakās
atļaujai konkrētai darbībai un
konkrētā vietā

• Ražošanas uzņēmumi piesakās
licencēm

Mērķa grupa

Harmonizācijas līmenis
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• Vielu ražotāji, importētāji un
pakārtotie lietotāji
• Izstrādājumu, kas satur šīs vielas,
ražotāji un importētāji

• Reģistrācija, ierobežojumi,
licencēšana ir attiecināma tikai uz ES

ŪSD un VKS

• Ražošanas un lauksaimniecības
nozare

• Piešķirot atļauju, kompetentajai
iestādei ir iespēja novirzīties no
labākām pieejamām tehnoloģijām
gadījumos, kad ir pamatojums

• Koncentrējas uz prioritārajām
vielām (33 prioritārās vielas, tajā
skaitā 13 prioritārās bīstamās
vielas)
• Nosaka VKS prioritārajām vielām
un 8 citām prioritārajām piesārņojošām vielām

• Visi prioritāro vielu punktveida un
difūzie avoti
• Vides kvalitātes standarti (VKS)
prioritārajām vielām ir piemērojami
visā ES, bet citiem piesārņotājiem
VKS ir noteikti nacionālā vai upju
baseinu mērogā
• Nacionālā vai upju baseinu mērogā
dalībvalstīm prioritārajām vielām ir
atļauts izveidot daudz stingrākus
VKS

Turklāt dažādos likumu aktos ir dažādi līdzekļi un dažādi laika
graﬁki mērķu sasniegšanai. Tas ir ilustrēts zemāk redzamajā
attēlā ar konkrētu vielu piemēriem - Di(2-etilheksil) ftalāts
(DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7).

Di(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7)
REACH & CLP

IPPC un RED

ŪSD un VKS

Informācija par ķīmiskajām vielām, lietošanas ierobežojumi

Ķīmisko vielu lietošana un
ķīmisko vielu emisiju ūdenī
kontrole ar atļauju palīdzību

Labs ķīmiskais stāvoklis (prioritāro
ķīmisko vielu koncentrācija <VKS)
līdz 12/2015

Reģistrācija: viela netiek lietota bez provizoriskās reģistrācijas/
reģistrācijas
Klasiﬁkācija: Repr. Kateg. 2; R60-61 (var pasliktināt auglību; var
radīt kaitējumu nedzimušam bērnam)
Licencēšana: nedrīkst izmantot pēc 2015. gada 21. februāra
(jo tā ir toksiska reproduktīvajai sistēmai)

Nav ietverts BREF
dokumentos

Ierobežojumi: nedrīkst izmantot kā vielu vai maisījumos
koncentrācijās, kas ir lielākas par 0,1 % no plastikāta materiāla
svara, rotaļlietās un bērnu kopšanas izstrādājumos.

Tomēr ir daudzas saistības starp zemāk aprakstītajiem likumu
ietvariem.

2.1. ŪSD – IPPC
GALVENĀS SAISTĪBAS
ŪSD un IPPC direktīvas ir komplementāras (savstarpēji
papildinošas). Piesārņojošo darbību atļaujas un likumdošanas
izpilde kļūs arvien svarīgāka, lai nodrošinātu ŪSD uzdevumu
realizēšanu ūdens kvalitātes uzlabošanai.
ŪSD uzdevumi un procesi var ietekmēt uzņēmuma darbības
un monitoringa nosacījumus, kas var tikt piemēroti atļaujās
un veicināt likumdošanas izpildīšanu un atļauju pārskatīšanu.
IPPC direktīvas īstenošanā pieņemtie lēmumi var būt ļoti
nozīmīgi, vienlaicīgi īstenojot Ūdens struktūrdirektīvu,
piemēram, pasākumu programmu būtība, monitorings,
saraksti utt. Galvenie mijiedarbības punkti ir aprakstīti zemāk:
• reģistrs ar prioritāro vielu izplūdēm, emisijām un
zudumiem un slodžu novērtējums. Ūdens struktūrdirektīva
un tās meitas direktīva 2008/105/EK pieprasa reģistru
par prioritāro vielu izplūdēm, emisijām un zudumiem un
novērtējumu par slodzēm un ietekmēm uz ūdensobjektu.
Emisijas no IPPC iekārtām var radīt ietekmi uz
ūdensobjektiem un ietekmēt to laba stāvokļa sasniegšanu.

Emisijas ir jāsamazina līdz 2020.
gadam
Vidēji gadā-VKS ūdeņiem - 1,3 μg/l
Virszemes ūdeņu monitorings:
vienreiz mēnesī

Ir svarīgi atzīmēt, ka ir daudz veidu, kā iekārtu ekspluatācija
var ietekmēt ūdens stāvokli:
· tiešās izplūdes ūdenī (piemēram, bīstamās vielas, barības
vielas, organiskās vielas, siltums);
· difūzais piesārņojums (piemēram, no saražoto dūņu
iestrādāšanas zemē);
· emisijas gaisā, kas var nogulsnēties ūdenī;
· ietekme uz ūdensobjektiem no negadījumiem;
· atkritumu ražošana.
Tādējādi informācija par bīstamo vielu izplūdēm sniedz
nozīmīgus datus, lai, izstrādājot upju baseinu apsaimniekošanas
plānu, varētu novērtēt ūdensobjekta stāvokli.
• VKS & ERV. IPPC atbalsta Ūdens struktūrdirektīvas īstenošanu,
pieprasot to, lai piesārņojošo darbību atļaujas nosacījumi
nenovestu pie pārkāpumiem attiecībā uz noteiktajiem vides
kvalitātes standartiem ūdensobjektos (vides kvalitātes
standarti var tikt noteikti vai nu ES līmenī, vai nacionālā
vai upju baseinu mērogā). IPPC procesam ir jānodrošina,
lai šie standarti piesārņojošo darbību atļaujās ir saskaņā ar
piemērotu saistību (ERV) deﬁnēšanu iekārtām, kas ietekmē
ūdensobjekta stāvokli un sniedz atbalstu ūdens kvalitātes
uzdevumu sasniegšanā;
• monitorings un informācija. Abās direktīvās ir noteikts
pienākums veikt monitoringu, lai gan, tās sabalansējot un
īstenojot kopīgi, tas sniegtu acīmredzamu pievienoto vērtību
abu direktīvu labākai īstenošanai.
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IPPC direktīva nosaka operatoru pienākumus attiecībā uz
emisiju monitoringu un pirmām kārtām tiecas uz to, lai
emisiju robežvērtības netiktu pārsniegtas.
Tas var ietvert arī apkārtējās vides monitoringu, lai pārliecinātos,
ka nepastāv nepieņemama ietekme.
Monitoringu ir būtiski veikt, lai pārliecinātos, ka izplūdes
nepārsniedz noteiktās robežvērtības, kas ir noteiktas, lai
ievērotu Ūdens struktūrdirektīvas prasības.
Informācija par emisijām ir sevišķi svarīga, lai izpildītu
direktīvas par vides kvalitātes standartiem prasības attiecībā
uz emisiju reģistru un nosakot sajaukšanās zonas.
Ūdens struktūrdirektīva uzliek virkni monitoringa pienākumu:
uzraudzības, operatora un pētniecības monitoringu. Ūdens
struktūrdirektīva uzliek ļoti plašus monitoringa pienākumus,
lai noteiktu slodzes uz ūdensobjektiem un tendences dažādās
matricās, piemēram, ūdenī, sedimentos un/vai biotā. Ir
iespējams, ka šīs analīzes var identiﬁcēt papildu vielas, kurām
vajadzētu būt veiktām operatora un uzraudzības monitoringa
ietvaros, bet kuras nav iekļautas atļaujas nosacījumos.
Lai veiksmīgi īstenotu atbilstošo likumdošanu, ir nepieciešama
cieša dažādu institūciju sadarbība informācijas nodošanā;
• pasākumu programmas. Katrai dalībvalstij Ūdens
struktūrdirektīvas ietvaros ir pašai jāizlemj, kuri pasākumi
ir jāizmanto, lai sasniegtu labu ūdens stāvokli. No otras puses
emisiju kontrole no iekārtām, ko aptver IPPC direktīva, ir
būtiska, lai sasniegtu labu ūdens kvalitāti, un tiek uzskatīta par
nepieciešamu pamatpasākumu. Turklāt IPPC arī pieprasa emisiju
samazināšanas plānus atsevišķos gadījumos, kas tiek noteikti
atļaujās. Ir būtiski, ka šie līdzekļi Ūdens struktūrdirektīvas
un IPPC ietvaros tiek saskaņoti viens ar otru;
• inspicēšana un likumdošanas izpildīšana. IPPC prasību
izpildīšana un pareiza inspicēšana ļoti palīdzētu sasniegt
ūdens kvalitātes jomā izvirzītos uzdevumus. Ar Rūpniecisko
emisiju direktīvu tiek sperts solis vēl tālāk. Šī direktīva nosaka
jaunu prasību inspekcijām ne tikai izskatīt, vai atļaujas ir
atbilstīgas prasībām, bet arī noteikt ietekmi uz apkārtējo
vidi, nodrošinot lielāku saikni attiecību pētīšanā starp IPPC
iekārtām un uzdevumiem ūdens aizsardzības jomā.
Plašam inspicēšanas plānam jāietver informācija par slodzēm
no upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un inspicēšanas
programmām.
Tādēļ tad, ja upju baseinu apsaimniekošanas plānos tiek
identiﬁcētas bažas par slodzēm, Rūpniecisko emisiju direktīvas
kompetentajām institūcijām jābūt par to informētām.
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2.2. REACH - ŪSD
GALVENĀS SAISTĪBAS
REACH Ūdens struktūrdirektīvas prasību izpildīšanu nodrošina
ar daudzām iespējām. Institūcijas, kas nodarbojas ar Ūdens
struktūrdirektīvas pienākumu izpildi, var iegūt no riska
pārvaldības pasākumiem, kas tiek rekomendēti zem REACH,
lai gan informācija nevar tikt izmantota tieši. Piemēram,
Ūdens struktūrdirektīvas kompetentās iestādes var izmantot
informāciju, kas iegūta REACH ietvaros no punktveida
piesārņojuma atļaujām vai arī informāciju no Ķīmiskās drošības
pārskata (ĶDP), kur ietverta informācija, kas norāda piemērotu
tehnoloģiju veidu, lai aizsargātu ūdensobjektus un iespējamo
emisiju līmeni, kas jāsasniedz. Ja viela, kas rada neskaidrības,
ir tāda, uz ko attiecas licencēšanas prasības, tam vajadzētu
novest pie ierobežojumiem piesārņojošo darbību atļauju ūdens
sadaļā, piemēram, izsniegt uz ierobežotu laika periodu un
izmantot tikai speciﬁskam (licencētam) lietojumam.
Galvenā saistība starp REACH un ŪSD zemāk ir aprakstīta
detalizētāk.

Ierobežojumi un licencēšana
REACH ir izšķiroši svarīga regula, lai samazinātu atsevišķu
toksisku un citādi kaitīgu vielu laišanu tirgū (lietošanu), vai
nu pieprasot to aizvietošanu, vai lietošanas ierobežošanu
nepiemērotos procesos un lietošanas veidos, piemērojot
ierobežošanas un licencēšanas procedūras.
Regula pieprasa atsevišķu vielu novērtējumu saskaņā ar
objektīviem kritērijiem, kā arī noteikt to lietojuma veidu
atbilstību.
Nodrošinot to, ka toksiskās vielas tiek pienācīgi lietotas,
būtiski ir kontrolēt to koncentrācijas līmeņus vidē. Tomēr šis
novērtējums neattiecas uz mērķiem attiecībā uz speciﬁskām
vietām, piemēram, uz atsevišķu ūdensobjektu.
Dažas vielas ir iekļautas direktīvā par vides kvalitātes
standartiem, un tādējādi to lietošanas samazināšana palīdzēs
sasniegt vides kvalitātes standartus, kā arī sasniegt labu
ķīmisko stāvokli virszemes un pazemes ūdeņiem, ko prasa
Ūdens struktūrdirektīva. REACH īstenošana tiešā veidā
veicina uzdevumu izpildi, kas izriet no direktīvām ūdens
aizsardzības jomā. Ierobežojumi un licencēšana REACH ietvaros
var tikt izmantota kā kontroles pasākums, lai izpildītu Ūdens
struktūrdirektīvas uzdevumus attiecībā uz prioritārajām vielām.
Un otrādi – monitoringa dati, ko iegūst Ūdens struktūrdirektīvas
ietvaros, var norādīt uz speciﬁskām bažām un to, ka atsevišķām
vielām nepieciešami pat stingrāki ierobežojumi vai tām ir
jāiziet licencēšanas procedūra. Turklāt, ja atsevišķām vielām
vides kvalitātes standarti netiek sasniegti, piešķirtā licence
vielas lietojumam attiecīgajā upju baseinā var tikt pārskatīta.

SVHC identiﬁcēšana
Viens no kritērijiem SVHC vielu identiﬁkācijai REACH ietvaros
ir bīstamība videi, piemēram, PBT, vPvB īpašības, toksiskums
reproduktīvajai sistēmai vai arī viela izraisa līdzīgas bažas,
radot negatīvas ietekmes uz endokrīno sistēmu. Prioritāro vielu
iekļaušanai Ūdens struktūrdirektīvas X pielikuma sarakstā ir
pamatā līdzīga pieeja, lai gan Ūdens struktūrdirektīva nedeﬁnē
konkrētus kritērijus. Turklāt Ūdens struktūrdirektīvā iekļauto
prioritāro vielu saraksts ir jāpārskata ik pēc 4 gadiem. Tādēļ
informācija, kas sagatavota par SVHC REACH ietvaros, var tikt
veiksmīgi izmantota jaunu prioritāro vielu identiﬁkācijā Ūdens
struktūrdirektīvas ietvaros. Arī vielas vērtēšanas procesā iegūtā
informācija par vielai raksturīgajām īpašībām un iedarbību ES
līmenī (kopējā tonnāža, dati par vielas likteni vidē, monitoringa
dati) var veicināt jaunu prioritāro vielu identiﬁkāciju. No otras
puses monitoringa dati Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros
var atbalstīt SVHC vielu prioritizāciju vai vielas vērtēšanas
procedūras REACH ietvaros.

Informācija
Svarīgi ir atzīmēt, ka progresīva REACH īstenošana rezultātā
sniegs daudz informācijas par atsevišķu vielu bīstamību,
kuras var būt drauds ūdens videi. Šāda informācija ūdens
aizsardzības speciālistiem palīdzēs uzlabot izpratni par
slodzēm uz ūdensobjektiem (piemēram, pārskatot upju
baseinu apsaimniekošanas plānus) un interpretējot saikni
starp IPPC iekārtu darbībām un uzdevumiem ūdens jomā.
Šāda informācija var, piemēram, atļaut institūcijām izveidot
speciﬁskus vielu vides kvalitātes standartus, kas pēc tam var
kalpot dažādu pasākumu izveidei.
Pastāv speciﬁska saikne starp PNEC (kas jau eksistē dažām
vielām, bet nākotnē tiks izveidots daudz lielākam skaitam
vielu REACH ietvaros) un vides kvalitātes standartiem, kas
izveidoti ŪSD ietvaros. Ja pārsniegtas PNEC robežvērtības,
tas var automātiski norādīt uz “nopietna” piesārņojuma
esamību un nozīmēt, ka nepieciešami punktveida piesārņojuma
samazināšanas pasākumi. Taču sākotnēji REACH ietvaros
vielu reģistrētājam un pakārtotajiem lietotājiem PNECs bija
kā references punkti, lai izlemtu, vai vielas lietošana ir droša.

2.3. REACH - IPPC
GALVENĀS SAISTĪBAS
IPPC/A kategorijas piesārņojošo darbību operatoriem, darbinot
iekārtas, ir jāņem vērā vides un drošības apsvērumi. Operatori
var būt vielu ražotāji vai pakārtotie lietotāji REACH ietvaros.
Tādēļ tiem tiek prasīts ņemt vērā lietojamo vielu drošību un
tiem ir jāpiemēro atbilstīgi riska pārvaldības pasākumi. Lai to
panāktu, operatoriem jābūt pieejamai korektai informācijai
par vielām, ko tie izmanto.

Informācija, kas iegūta
REACH ietvaros
Atļaujas iesniegumā ir jāietver apraksti par izejmateriāliem
un palīgmateriāliem, paredzamo emisiju apjomu un veidu,
piedāvāto tehnoloģiju vai citām tehnoloģijām, kas palīdzētu
novērst un samazināt emisijas, kā arī plānotie pasākumi
emisiju monitoringam. Ja atbilstošajā BREF nav minēts, ka
atsevišķu ķīmisko vielu emisijām jābūt samazinātām, par
to ir nepieciešams ekspertu viedoklis, lai novērtētu, kur
ķīmiskā viela, iespējams, tiks emitēta nozīmīgā daudzumā.
Drošības datu lapas var sniegt noderīgu informāciju par vielu
koncentrācijām un veidu, kas ietverts izejmateriālos, kas,
savukārt, palīdzētu noteikt paredzamās emisijas. Tās var
nodrošināt arī noderīgu informāciju par emisiju kontroles
pasākumiem darba apstākļos. Informācija, kas atrodama
ķīmiskās drošības pārskatā un drošības datu lapās, sevišķi
Eiropas Savienībā, var tikt izmantota, lai papildinātu
informāciju, kas ietverta piesārņojošo darbību atļaujās.

Informācija no BREF un atļaujām
BREF dokumenti var atbalstīt REACH procedūras (vērtēšanu,
licencēšanu) ar informāciju par vielām, kas tiek izmantotas
noteiktā nozarē, emisijām, pielietotajām tehnoloģijām vai
pieejamām alternatīvām. Turklāt informācija no piesārņojošo
darbību atļaujām var tikt izmantota kā papildu reģistrācijas
datu informācijas avots.

Nozaru vides likumdošanā tie var kļūt par nozīmīgu avotu
ar vielu saistītai informācijai, norādot, vai ir nepieciešami
papildu riska samazināšanas pasākumi.
Tomēr PNECs, kas ir iegūti REACH reģistrācijas procedūru
laikā, ir jāizmanto tikai kā “indikatīvi” rādītāji, jo REACH
neprasa tiem būt zinātniski pamatotiem.
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3. REKOMENDĀCIJAS
SĀKOTNĒJĀM AKTIVITĀTĒM
Kā jau aprakstīts iepriekšējās nodaļās, visi trīs sektori – IPPC,
ŪSD un REACH – ir ļoti kompleksi un tiem ir daudz saistības,
kā arī daudz atšķirību. To ieviešanā un izpildē ir iesaistītas
daudzas dažādu līmeņu (ES, nacionālās, reģionālās) institūcijas,
kurām ir dažādi skaidri aprakstīti pienākumi. Tādējādi šo
ietvaru ieviešana izraisa daudzus izaicinājumus kā varas
iestādēm, tā arī ražošanas uzņēmumiem un ir nepieciešama
laba izpratne par visu šo likumu ietvaru principiem, kā arī
laba sadarbība un informācijas apmaiņa starp institūcijām
un citām iesaistītajām pusēm. Efektīva vides aizsardzība ir
iespējama tikai tad, ja ir iesaistīti gan ražošanas uzņēmumi,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), piesārņojošo darbību
atļauju izdevēju un kontroles institūcijas, gan par monitoringu
atbildīgās institūcijas. Šajā nodaļā ir apkopotas dažas idejas,
kā šie likumu ietvari varētu tikt īstenoti visefektīvākajā veidā,
par kādu informāciju ir būtiski komunicēt un kādi ilgtermiņā
varētu būt pirmie soļi, lai to sasniegtu.

Piemēri par to, kādā gadījumā REACH informācija varētu
būt noderīga:
· izsniedzot piesārņojošo darbību atļauju, iespējams pārbaudīt,
ko uzņēmums ražo/importē, kādā daudzumā, kādam
lietojumam, tādējādi iegūstot kopainu par uzņēmuma
aktivitātēm;
· sameklēt uzņēmumus, kas noteiktā apgabalā darbojas ar
ķīmiskām vielām;
· sameklēt specifisku bažas izraisošu vielu ražotājus/
importētājus, piemēram, pamatojoties uz vides monitoringa
rezultātiem;
· atrast plašu informāciju par jebkādas speciﬁskas vielas
īpašībām, piemēram, PNEC;
· pārbaudīt, vai uzņēmumi attiecībā uz informācijas iesniegšanu
darbojas saskaņā ar REACH/CLP pienākumiem;
· pārbaudīt, vai iesniegtā informācija atbilst situācijai
uzņēmumā;

3.1. KĀ PIEKĻŪT UN
IZMANTOT INFORMĀCIJU,
KAS IEGŪTA REACH
IETVAROS?
Informācija, kas iegūta REACH vielu reģistrācijas ietvaros,
ir savākta Eiropas Savienības līmenī – Eiropas Ķīmisko vielu
aģentūrā. Daļa šīs informācijas ir pieejama tikai dalībvalstu
varas iestādēm, pārējā informācija ir publiski pieejama. Zemāk
esošajā tabulā ir redzams, kāda informācija vides jomā varētu
būt būtiska varas iestādēm.

Informācijas
veids
Reģistrētās vielas

· pārbaudīt, kā viela tiek lietota (tam jābūt saskaņā ar paredzēto
lietojumu, kas norādīts vielu reģistrējot);
· pārbaudīt, vai speciﬁskai bažas izraisošai vielai ir piemērota
licencēšana utt.
Lai gan visi dati nav publiski pieejami, šīs iespējas var būt
pieejamas galvenokārt tikai lielajām kompetentajām varas
institūcijām un netieši arī reģionālajām pārvaldēm/institūcijām.
Tādēļ attiecībā uz REACH kompetentajām iestādēm katrā
dalībvalstī ir jāizveido speciāli palīdzības dienesti, lai tie
varētu sniegt atbalstu visa veida institūcijām ar pārbaudītiem
datiem un šiem datiem piedāvāt ierobežotu pieeju.

Pieeja

Interneta adrese/ avots

Kāda informācija ir iekļauta

Publiska

http://apps.echa.europa.eu/registered/
registered-sub.aspx

EK/CAS Nr., vielas nosaukums, reģistrācijas veids, dosjē
pieejamība.

Informācija par
reģistrēto vielu
ķīmiskajām
īpašībām

Publiska

Licencēšanas
kandidātsaraksts

Publiska
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· pārbaudīt, vai drošības datu lapu saturs ir saskaņā ar
informāciju, kas iekļauta reģistrācijas dosjē;

http://apps.echa.europa.eu/registered/
registered-sub.aspx
http://www.echemportal.org/

http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Vielas klasiﬁkācija un marķēšana, īpašības (ﬁzikālķīmiskās
īpašības, ekotoksicitāte, vielas liktenis un izturēšanās vidē,
toksicitāte), toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko pētījumu
rezultāti, atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) vai
paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC), drošas
lietošanas vadlīnijas, analītiskās metodes, ja tās nepieciešamas
saskaņā ar REACH regulas IX vai X pielikumiem, kas atvieglo
bīstamo vielu identiﬁkāciju, kad tā ir izplūdusi vidē, kā arī
tiešas iedarbības uz cilvēkiem noteikšanu.
EK/CAS Nr., vielas nosaukums, iekļaušanas iemesls, vielas
tehniskā dokumentācija.

Informācijas
veids

Pieeja

Interneta adrese/ avots

Kāda informācija ir iekļauta

Licencējamo
vielu saraksts

Publiska

http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/authorisation_list_
en.asp

EK/CAS Nr., vielas nosaukums, vēlākais pieteikuma datums
licencēšanai, „saulrieta datums”.

Esošie
ierobežojumi

Publiska

ttp://echa.europa.eu/reach/restriction/
existing_restriction_en.asp

EK/CAS Nr., vielas nosaukums, ierobežojumu nosacījumi.

Dalībvalstu
kompetentās
iestādes

RIPE – REACH ieviešanas informācijas
portāls. Lai iegūtu speciﬁskus datus,
dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir
jāiesniedz pieteikums.

Informācija par uzņēmumu (adrese, kontaktinformācija un
atbildīgās personas, vieta), vispārīga informācija par informācijas iesniegšanu (tonnāža, datums, atsauces numurs utt.),
vielas identiﬁkācijas informācija (ne maisījumos), identiﬁcētie
lietojumi un lietojumi, kurus nerekomendē, pilnīga klasiﬁkācijas informācija (CLP un BPD), pilnīga marķēšanas informācija, drošības informācija (pirmā palīdzība, ugunsdrošība, nejauša izlīšana, apiešanās ar vielu, iedarbības kontrole, stabilitāte
un reaģēšanas spēja), noglabāšanas apsvērumi, ﬁzikālās un
ķīmiskās īpašības (pamatvērtības), toksikoloģiskās īpašības
(pamatvērtības), ekotoksikoloģiskās īpašības (pamatvērtības),
iedarbības informācija (iedarbības ceļi).

Publiska

http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp (būs pieejama 2011. gada
vidū).

Pamatinformācija par klasiﬁkāciju un marķēšanu paziņotajām
un reģistrētajām vielām, kas saņemta no ražotājiem un
importētājiem. Tas ietvers arī harmonizētās klasiﬁkācijas
sarakstu (CLP regulas VI pielikuma 3.1.tabula).

Galvenā
informācija
likumdošanas
izpildīšanai

Klasiﬁkācijas un
marķējumu
saraksts

3.2. KĀ SAGATAVOT
ATĻAUJU, KAS ATBILST
ŪSD PRASĪBĀM?
Pašlaik lielākā daļa izsniegto atļauju ir “IPPC atbilstīgas”, t.i.,
saskaņā ar IPPC direktīvu. Tomēr ir būtiski nodrošināt to, lai
atļauja ir robusta attiecībā uz likumīgajiem pienākumiem
kopumā, jo no holistiskā tiesiskā un vides viedokļa ir
nepieņemami, ja iekārtas saņem piesārņojošo darbību atļauju
darbībai, lai gan tiek pārkāpti vai netiek ievēroti citi likumu
noteikumi/ prasības.
Lai piesārņojošo darbību atļauju sagatavotu Ūdens
struktūrdirektīvai atbilstīgu, t.i., saskaņā ar ŪSD/VKS direktīvu
prasībām, ir nepieciešams zināt, vai iekārta var ietekmēt
virszemes vai pazemes ūdeņus. Minimālās prasības, lai atļaujas
būtu ‘’Ūdens struktūrdirektīvai atbilstīgas”:
a) nav loģiski pierādāma ietekme uz virszemes un pazemes
ūdeņiem;
b) ietekme uz virszemes un pazemes ūdeņiem neietekmē vides
kvalitātes standartus, kas noteikti ŪSD un VKS direktīvās.
Arī citiem atļaujas nosacījumiem ir jābūt saskaņotiem,
piemēram, pasākumiem, kas noteikti upju baseinu
apsaimniekošanas plānos, kā arī monitoringa pienākumiem.
Tādēļ, izsniedzot atļauju, speciālistam vajadzētu veikt vismaz
šādus soļus:
1) iegūt informāciju no ūdens resursu aizsardzības speciālistiem
par speciﬁskiem piesārņotājiem, kas ir nozīmīgi atsevišķam
ūdensobjektam;

2) konsultēties ar ūdens resursu aizsardzības speciālistiem par
to, vai attiecīgā iekārta, izplūdes veidi, atsevišķi piesārņotāji,
ūdens lietošana u.c. var potenciāli ietekmēt ūdensobjekta
stāvokli un kādi ir vispiemērotākie pasākumi, ko vajadzētu
iekļaut piesārņojošo darbību atļaujas nosacījumos;
3) iegūt informāciju no ūdens resursu aizsardzības speciālistiem
par jebkādām bažām attiecībā uz atsevišķiem vides kvalitātes
standartiem (ūdenī, sedimentos vai biotā) attiecīgajā
ūdensobjektā, t.i., ja pastāv kādas nepilnības attiecībā uz
vides kvalitātes standartiem ūdensobjektā.
Ideālā situācijā ūdens resursu aizsardzības speciālistiem jābūt
proaktīviem, komunicējot par to, bet, ja tā nav, šī informācija
ir jāmeklē piesārņojošo darbību atļauju izdevējinstitūcijām.
Pamatojoties uz šo informāciju, lēmums jāpieņem piesārņojošo
darbību atļauju izdevējinstitūcijai.
Ja labāko pieejamo tehnoloģiju pielietošana nav pietiekams
līdzeklis, lai sasniegtu vides kvalitātes standartus, var
tikt pieprasīti papildu pasākumi. Atkarībā no tā var būt
nepieciešamas par labākajām pieejamām tehnoloģijām vēl
stingrākas tehnoloģijas vai arī kādi papildu pasākumi, vadoties
no slodzes ūdens videi.
Ja nav izpildīti uzstādītie uzdevumi, Ūdens struktūrdirektīva
nosaka pārskatīt arī jau izsniegto piesārņojošo darbību atļauju
nosacījumus.
Savstarpējās saistības jautājums ir daudz sarežģītāks, ja ir
vairāk nekā viens piesārņojuma avots, piemēram, piesārņotājs
izraisa vides kvalitātes standartu pārkāpumu. Pirmkārt,
ir būtiski izprast avotu relatīvo devumu vides kvalitātes
standartu pārsniegšanā.
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Ja dažādi piesārņojuma avoti tiek regulēti IPPC ietvaros, tad
IPPC atbildīgajai institūcijai vajadzētu izlemt, kurām iekārtām
jāpieņem atbilstīgi papildu pasākumi, un jāņem vērā fakts,
ka izmaksas var nebūt radušās no dažādiem operatoriem.
Tomēr, ja kādu no piesārņojuma avotiem IPPC neregulē, tad
tas pievienojas vietējam regulējuma kompleksam, lai gan tam
vajadzētu būt iekļautam Ūdens struktūrdirektīvas pasākumu
programmas ietvaros.
Turklāt pārraudzības iestādēm un inspekcijām ir ne tikai
jānodrošina, ka speciﬁsku atļauju nosacījumi ir atbilstīgi
prasībām (pamatinspicēšana), bet arī jāpārbauda, vai
paredzamais iznākums attiecībā uz vides kvalitātes standartiem
ir sasniegts.
Par inspekciju rezultātiem ir jākomunicē ar piesārņojošo
darbību atļauju izdevējiestādēm (par potenciālo piesārņojošo
darbību atļauju pārskatīšanu) un ar ūdens apsaimniekotājiem
(piemēram, pārskatot sajaukšanās zonas).

3.3. KĀ SAGATAVOT
ATĻAUJU, KAS ATBILST
REACH PRASĪBĀM?
Minimālie apsvērumi, kas jāņem vērā, izsniedzot piesārņojošo
darbību atļauju, lai to sagatavotu atbilstīgu REACH regulai,
ir respektēt kontroles pasākumus, kas jau tiek rekomendēti
REACH ietvaros:
1) saskaņā ar REACH, iekārtās var tikt izmantotas tikai
provizoriski reģistrētās un/vai reģistrētās vielas, turklāt
iekārtām ir jāievēro ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumi
saskaņā ar REACH, tādēļ pirms piesārņojošo darbību atļaujas
izsniegšanas būtu svarīgi konsultēties ar REACH izpildvaras
iestādi par situāciju iekārtās un/vai pieprasīt pārbaudīt, vai
iekārtas darbojas atbilstīgi REACH prasībām;
2) varas iestādēm, izdodot piesārņojošo darbību atļaujas,
REACH ietvaros ir jāpārzina licencēšanas procedūru ietekme:
a) atļaujām, kas tiek izsniegtas darbībām ar ļoti augstas bažas
izraisošām vielām (SVHC), kas iekļautas “Licencēšanas
kandidātsarakstā”, jābūt ar noteiktu termiņu (piemēram,
izsniegtām uz 1-2 gadiem) un pārskatītām saskaņā ar vielu
licencēšanas plānu (skatīt nākamo punktu);
b) ja viela parādās licencēšanas sarakstā un iekārta/operators
izmanto šo vielu, tad piesārņojošo darbību atļaujā vajadzētu
būt noteiktiem ierobežojumiem, t.i., ar ierobežotu laiku
(atļauja var tikt izsniegta tikai līdz “saulrieta datumam”)
vai speciﬁskam lietojumam (pēc “saulrieta datuma” šī viela
var tikt izmantota iekārtās tikai tad, ja uz lietojumu attiecas
izņēmumi vai tas ir licencēts).
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3.4. KĀ VISEFEKTĪVĀK
IZMANTOT MONITORINGA
DATUS?
Gan IPPC, gan ŪSD/VKS ietver monitoringa prasības: procesa,
izplūžu, ūdens kvalitātes, biotas, u.c. Dažos gadījumos
monitoringa prasības ir precīzas: IPPC operatoriem ir jāveic
vielu monitorings, kas noteikts to piesārņojošo darbību
atļauju noteikumos, VKS direktīvas ietvaros ir jābūt veiktam
monitoringam par vielām, kuras izraisa zināmas bažas, ŪSD
ietvaros tiek prasīts vispārīgāks ūdensobjektu monitorings utt.
Protams, monitoringa veids un biežums, ko prasa viens
normatīvs, var būt vai var nebūt piemērots lietošanai cita
normatīva monitoringa/analītisko procesu ietvaros. Tādēļ
vajadzētu pielikt zināmas pūles, lai vienkārši norādītu, ka
monitoringa rezultāti var tikt integrēti starp dažādām sistēmām.
Tādējādi kompetento iestāžu izaicinājums ir nodrošināt, lai
atbilstīgi normatīvam monitoringa informācija ir sagatavota
viegli pieejama katrā vides pārvaldības sistēmā un ir tādā formā,
kas var tikt izmantota, lai palielinātu iegūto datu vērtību.
Līdz ar to piesārņojošo darbību atļauju izdevējinstitūcijām un
par ūdens resursiem atbildīgajām varas iestādēm vajadzētu
pārrunāt un apmainīties ar informāciju par monitoringa
procedūrām un rezultātiem:
1) IPPC iekārtu monitorings nodrošinās ar nozīmīgu informāciju
par slodzēm uz ūdenstilpēm, un ūdens resursu aizsardzības
speciālistiem jāmeklē pieeja šāda monitoringa rezultātiem;
2) tur, kur pastāv bažas par IPPC iekārtu darbību, ūdens
resursu aizsardzības speciālisti varētu pārrunāt ar
IPPC/ A kategoriju piesārņojošo darbību atļauju izdevējiestādi
par iespēju, ka iekārtu operatori ﬁnansē un uzņemas apkārtējās
vides monitoringu, lai izpētītu iekārtas ietekmi;
3) tad, ja pastāv bažas par vides kvalitātes standartu pārkāpumu,
operatoriem/piesārņojošo darbību atļauju izdevējiestādēm
jānosaka, kur monitoringa informācija, modelēšanas analīze u.c.
ir pieejamas, lai pārbaudītu saistību starp iekārtu aktivitāti un
vides kvalitātes standartiem, un kur nepieciešams izstrādāt/
veikt papildu analīzes;
4) apskatot monitoringa rezultātus, ūdens resursu aizsardzības
speciālistiem ir jābūt gataviem komunikācijai ar IPPC izpilvaras
iestādēm gadījumā, kad IPPC iekārtu emisijām ir negaidītas
sekas uz ūdenstilpēm; tas var būt neparedzētas (atļaujas
nosacījumiem neatbilstīgas) izturēšanās (kad ir nepieciešama
inspicēšana) dēļ, vai neparedzamas piesārņotāju izturēšanās
dēļ utt. Tas var prasīt atkārtotu darbību un atļaujas nosacījumu
pārbaudi.

3.5. KĀ REACH IETVAROS
BĪSTAMĀM VIELĀM VAR
UZSĀKT PĀRSKATĪŠANU
VAI JAUNUS KONTROLES
PASĀKUMUS?

Licencēšana
Licencēšana ir iespējama tikai SVHC vielām. Vielas, kas iekļautas
XIV pielikumā, ir vielas, kuras nepieciešams licencēt, t.i.,
vielām no šā saraksta, kuras pēc „saulrieta datuma” tiek
turpinātas lietot, ir jābūt licencētām. Licences tiek piešķirtas
tikai vielu speciﬁskiem lietojumu veidiem.
Pakārtotais lietotājs var izmantot vielu, ja licence ir piešķirta
atbilstīgam lietojumam dalībniekam augšup pa piegādes ķēdi.

Kā aprakstīts iepiekš, REACH ar efektīviem līdzekļiem
nodrošina bažas izraisošo bīstamo vielu kontroli vidē.
Tie ir ierobežojumi un licencēšana. Par ūdens resursiem
atbildīgajām varas institūcijām vajadzētu konsultēties ar
nacionālajām kompetentajām REACH iestādēm, ja tās uzskata,
ka var būt potenciāls veids, kā uzlabot ūdens kvalitāti.

Ja ūdens kvalitātes standarti atsevišķiem piesārņotājiem
upju baseinos netiek sasniegti pat tad, ja visi citi iespējamie
pasākumi ir jau pielietoti, par ūdens resursiem atbildīgās
varas institūcijas var vai nu ierosināt licencēšanu, vai arī
pārskatīt jau izsniegtās licences.

Ierobežojumi

Lai izietu ierobežojumu procedūru, ir jāpiemēro šādi tālākie soļi:

Ierobežojumi ir iespējami jebkurai vielai, kas rada nepieņemamu
risku un kad ir nepieciešamas aktivitātes visas Kopienas
ietvaros.
Ūdens likumdošana regulē vielas, kuras var radīt risku, ka
ūdens aizsardzības jomas mērķi upju baseinos var netikt
sasniegti, jo šīs vielas tiek plaši lietotas patērētāju produktos
un notiek emisijas to lietošanas laikā (piemēram, ftalāti,
bromētie liesmu slāpētāji u.c.). Šajā gadījumā REACH ietvaros
dalībvalstis vai Eiropas Komisija var ierosināt tālākus stingrākus
ierobežojumus.
Lai izietu ierobežojumu procedūru, ir jāpiemēro šādi tālākie soļi:
· Nodomu reģistrs: dalībvalstis paziņo par nodomu sagatavot
XV pielikuma ierobežojumu atskaiti Eiropas Ķīmisko vielu
aģentūrai;
· XV pielikuma dokumentācija (bīstamība, risks, alternatīvas,
pamatojums, sociālekonomiskā analīze, konsultācijas
iesaistītajām pusēm);
· atbilstības pārbaude;
· konsultācija ieinteresētajām pusēm;
· viedokļu aptauja;
· Eiropas Komisija pieņem lēmumu.

· Nodomu reģistrs: dalībvalstis paziņo par nodomu sagatavot
XV pielikuma dosjē;
· XV pielikuma dosjē (bīstamība, risks, alternatīvas,
pamatojums, sociālekonomiskā analīze, konsultācijas
iesaistītajām pusēm);
· konsultācijas ieinteresētajām pusēm;
· iekļaušana kandidātsarakstā (EK/EĶVA);
· Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra sagatavo rekomendācijas
XIV pielikumam;
· iekļaušana XIV pielikumā ar Eiropas Komisijas lēmumu.
Pēc tam, kad viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā un uzņēmums
vēlas pieteikties licencei, tam jāsagatavo licencēšanas
pieteikums, kas ietver ķīmiskās drošības pārskatu, alternatīvu
analīzi, aizvietošanas plānu un sociālekonomisko analīzi.
Licence tiek piešķirta tikai tad, ja risks tiek pienācīgi kontrolēts,
sociālekonomiskie ieguvumi atsver risku un nav pieejamas
tehniski un ekonomiski izdevīgas alternatīvas. Licence tiek
piešķirta uz noteiktu laiku, un tai ir jābūt pārskatītai, ņemot
vērā, vai oriģinālās licences apstākļi nav mainījušies, vai nav
parādījusies jauna informācija attiecībā par vielas ietekmi
uz cilvēku veselību vai vidi (jauna informācija par īpašībām,
riskiem, alternatīvām) un vai kvalitātes standarti nav sasniegti
saskaņā ar IPPC, ŪSD utt.
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