
Informācija par Regulas Nr. 166/2006 II pielikuma vielām un izmantoto uzziņas 
avotu saraksts

Šajā piesārņojošo vielu reģistra (turpmāk – Reģistrs) sadaļā sniegts  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006.gada 18.janvāra regulas (EK) Nr.166/2006 “Par Eiropas Piesārņojošo vielu un 
izmešu  pārneses  reģistra  ieviešanu  un  Padomes  Direktīvu  91/689/EEK  un  96/61/EK 
grozīšanu”  II  pielikumā  iekļauto  vielu  un  vides  kvalitātes  rādītāju  (91)  īss  apraksts,  lai 
interesentam, kuram varbūt ir  tikai  virspusējas zināšanas par ķīmiju un atsevišķu ķīmisko 
vielu iedarbību uz cilvēku un vidi, iespējami vienkāršā un populārā veidā sniegtu informāciju 
par  to,  kādēļ  tieši  šīs  vielas  ir  iekļautas  kontrolējamo  vielu  skaitā  un  nokļuvušas  plašas 
sabiedrības uzmanības lokā. Vielu apraksti ir strukturēti, izmantojot kā prototipu Austrālijas 
Nacionālo piesārņotāju sarakstu (National Pollutant Inventory, NPI), par ko savulaik no NPI 
e-pasta veidā tika saņemta atļauja.  Sakarā ar to,  ka Eiropas Savienības Piesārņojošo vielu 
emisiju  un pārneses  reģistra  (E-PRTR) un Austrālijas  NPI  vielu  saraksti  visai  ievērojami 
atšķiras, par daudzām E-PRTR saraksta vielām materiāls Reģistrā tika apkopots, izvērtējot un 
kompilējot  informāciju no vairākiem avotiem -  izmantojot  ķīmijas speciālistu  vidū atzītas 
rokasgrāmatas  un  internetā  pieejamas  datu  bāzes.  Galvenie  informācijas  avoti,  no kuriem 
ņemts šajā Reģistrā sadaļā iekļautais faktu un informatīvais materiāls un kur interesentiem 
iegūstama daudz plašāka informācija, ir:

1. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, 
http://www.npi.gov.au/ ;

2. United States Environmental Protection Agency, Toxic Release Inventory, 
http://www.epa.gov/tri/  ;

3. European Commission Joint Research Centre, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/ ;

4. CambridgeSoft Corporation scientific databases, 
http://chembiofinderbeta.cambridgesoft.com/ ;

5. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
http://www.atsdr.cdc.gov/contents.html ;

6. George W. Ware, David M. Whitacre, “An Introduction to Insecticides”, University 
of Minnesota, 4th Eddition, 2005, 
http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm ;

7. CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc., West Palm Beach 
Florida, 58th Eddition, Section C Organic  Compounds, 1978 ;

8. "Химичeский энциклопедический словарь", Москва, Советская Энциклопедия, 
1983

9. Wikipedia, the Free Encycopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

Informāciju sagatavoja:

Dr. chem. J. Frīdmanis
LVĢMA Vides piesārņojuma informācijas nodaļa
Tālr:  +371 67 032 015
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