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I. Įvadinės pastabos

Po Europos Komisijos reglamento projekto dėl ES medžiagų politikos reformos pateikimo 
2003 m. spalį, taip pat po įvykusių diskusijų Taryboje ir Europos Parlamente, įskaitant 
2005 m. sausio 19 d. konsultaciją, bei po daugybės pokalbių su dalyviais reikia konstatuoti, 
kad nėra abejonių dėl naujos medžiagų politikos būtinumo, tačiau kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar nesutariama dėl registravimo, įvertinimo, patvirtinimo ir apribojimo sistemos.
Daugiausiai abejonių keliantis klausimas yra Komisijos pasirinkti kiekybiniai registravimo 
pagrindai, draudžiantys detalų rizikos įvertinimą. Ten nustatyti reikalavimai turi lemiamą 
reikšmę sprendžiant, ar siekiamas apsaugos nuo galimo cheminių medžiagų sukeliamo 
pavojaus ir rizikos lygis yra (ne)proporcingas pramonės apsunkinimui pernelyg komplikuotu 
ir brangiu procesu. 

Po įvykusių diskusijų du klausimai ir toliau lieka iš esmės neišspręsti:
1.Kaip galima išvengti to, kad iš rinkos išimamų ypač mažais kiekiais gaminamų 

medžiagų (ypač tolesnių naudotojų gamybos procese) trūksta dėl per brangios 
registracijos, o ne dėl to, kad jos yra per daug pavojingos? 

2.Kaip produktų importuotojas gali įvykdyti registravimo reikalavimus, negalėdamas 
gauti pakankamai tikslių žinių apie produktuose esančias medžiagas? 

Neginčijama, kad stipriau nei iki šiol turi būti atsižvelgiama į MVĮ, kurios iš vienos pusės yra 
mažatūrių specialių chemikalų gamintojos, o iš kitos – įvairiausių REACH šakų tolesnės 
naudotojos, apsunkinimus.
Nuostatos dėl elgesio su importuojamais produktais turi būti formuluojamos taip, kad būtų 
išvengta tolesnių Europos branduolinės pramonės konkurencijos trūkumų ir kad negalėtų kilti 
jokių abejonių dėl suderinamumo su PPO.

Be to, turi būti vienareikšmiškai išaiškinta turimos įsteigti Europos chemikalų agentūros 
padėtis nacionalinių priežiūros institucijų struktūroje bei nustatytas Europos Parlamento 
vaidmuo.
Visų svarstymų dėl būtino bei galbūt riziką orientuoto Komisijos pasiūlyto kiekybinio 
pagrindo tobulinimo aukščiausias tikslas turi būti su tuo susijusių asmenų siekiamas kuo 
efektyvesnis žmogaus ir aplinkos apsaugos lygis, tai reiškia – tikslingiau, greičiau, kuo 
mažiau biurokratiškai ir pigiau, lyginat su tuo, kas numatyta dabartiniame Komisijos 
pasiūlyme. 
Išryškėjo silpnosios praktinio Komisijos pasiūlymo įgyvendinimo pusės, į ką turi būti rimtai 
atsižvelgiama. Džiugu, kad dėl dalies iš jų buvo imtasi reikiamų veiksmų, tačiau kitos 
probleminės vietos, pvz., 6 straipsnyje, vis dar lieka neišspręstos.

II. Pasiūlytos registravimo sistemos silpnosios pusės

Komisijos pasiūlytas pagrindas yra ir nepagrįstas, ir neproporcingas: nepagrįsta yra tai, kad 
jame, visiškai neatsižvelgiant į konkrečią medžiagos riziką žmogui ir aplinkai, vienodai 
reikalaujama visų substancijų ir panaudojimo registravimo duomenų, užuot tai skirtingai 
traktavus. Neproporcinga yra tai, kad nors principas „daugiau duomenų – daugiau išlaidų 
būtiniems testams bei pateikiamiems duomenims“ galioja nuolat, tačiau jokiu būdu ne visais 
atvejais galioja principas „daugiau duomenų – aukštesnis apsaugos lygis“.  
Pavyzdžiui, nesuprantama, kodėl pateikiant duomenis apie tokią (gamtinę) medžiagą, kaip 
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druska, nepaisant ypač mažo poveikio, turi būti naudojamos tokios pat didelės išlaidos, kaip ir 
stiprios kancerogeninės medžiagos atveju, vien dėl to, kad druska išgaunama dideliais 
kiekiais.

Čia turėtų būti pasirinktas diferencijuotas veikimo būdas, nenukrypstant nuo tikslo išimties 
tvarka įregistruoti visas maždaug 30 000 medžiagų, apie kurias ir kalbama. 
Su Komisijos pasiūlytu kiekio ribų pagrindu susijusios nepaprastai aukštos registravimo 
išlaidos daugeliu atveju – ypač kai mažos ir vidutinės įmonės nišinėse rinkose pagamina 
medžiagas maža apimtimi – visiškai neatitinka tų medžiagų apyvartos. Dėl to įmonės dėl 
ekonominių priežasčių (ne dėl pavojingumo!) privalėtų išimti iš rinkos įrodomai žymią savo 
produktų dalį. Blogiausiu atveju gresia produkcijos perkėlimas, gamybos nutraukimas ar net 
įmonės prastova prarandant darbo vietas ES viduje.1 Taigi Komisijos kiekio ribų sistema siūlo 
netinkamą pasirinkimą, kuris orientuojasi į registravimo išlaidas, o ne į medžiagų riziką. Tai 
reikia ištaisyti! 
Biurokratinės išlaidos, skirtos pagaminti reikalingus registravimo dokumentų bei duomenų 
lapus, bus per sunkus reikalavimas ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Greta laiko 
kriterijaus didžiulė finansinė našta būtų ir būtinos asmeninės išlaidos, taip pat dažnas 
personalo trūkumas. Reikalavimai diametraliai prieštarauja konkurencingumo stiprinimui ir 
nuolat reikalaujamam administravimo paprastinimui, taip pat ketinimams pagerinti teisėkūrą.

Pagaliau kyla pavojus, kad pasiūlymas ilgainiui pakenks ES ekonomikos naujoviškumui, 
kadangi naujoviškų idėjų įgyvendinimas bus apsunkintas, disponuojamų medžiagų skaičius 
sumažintas, o naujų idėjų įgyvendinimas priklausys nuo daugybės biurokratinių aspektų. Taip 
bus pakenkta atnaujintos Lisabonos strategijos tikslui kiek įmanoma labiau siekti ES 
konkurencingumo.  
Be to, pasiūlytas kiekio ribų pagrindas skatina bereikalingus papildomus bandymus su 
gyvūnais, ką būtų galima žymiai sumažinti esant į riziką orientuotam pagrindui.

III.  Pasiūlymai dėl pataisymų

Gana daug valstybių narių bei šakinių susivienijimų pateikė įvairiapusiškų, iš dalies vienas 
kitą papildančių pasiūlymų. Visuose pasiūlymuose buvo siūloma suderinti siekiamą apsaugos 
lygį ir tinkamesnius bei iš tikrųjų būtinus registravimo ir efektyvaus įvertinimo reikalavimus. 
Kartu svarbiausia kiek įmanoma greičiau aplinkai nekenksmingomis paskelbti medžiagas, 
kurios yra neginčijamai nepavojingos, ir šitaip apriboti duomenų reikalavimą iki medžiagų 
įregistravimo, o išsamią kontrolę atlikti tik su iš tikrųjų probleminėmis medžiagomis.

1.  Viena substancija – vienas registravimas (one substance – one registration, OSOR)
Didžiosios Britanijos ir Vengrijos Taryboje pristatytas pasiūlymas kiekvieną substanciją 
registruoti tik vieną kartą atrodo išties logiškas, kadangi juo siekiama išvengti daugiakartinio 
tų pačių duomenų rinkimo ir finansavimo. OSOR idėja iš principo tinka žymiai sumažinti 
administracines įmonių ir įstaigų išlaidas. 

  
1 Medžiagų substitucijai taip pat reikia išlaidų reikalaujančių tyrimų, sąlygojamų natūraliai riboto disponuojamų 
medžiagų kiekio ir jų kombinacijų, taip pat turimo ištirti substitutų tinkamumo priklausomybės nuo įvairiapusių 
cheminių, fizinių, techninių bei toksinių savybių.
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Tačiau diskusijos išryškino tolesnius neišspręstus klausimus, kuriuos būtina išspręsti ieškant 
priimtino alternatyvaus pagrindo:

1. Kas nustato duomenų padalijimo išlaidas ir kas tam tikru atveju nepriklausomai 
prižiūri, kad neįvyktų susitarimas tarp konsorciumo partnerių?  

2. Kaip turi būti (iš naujo) padalytos išlaidos, kai susiformavus pirmam konsorciumui 
prie jo nori prisijungti kiti gamintojai, nors ir nėra būtinas didžiulis biurokratinis 
perskirstymas?

3. Kaip nepaisant susidarančių konsorciumų – kur priverstiniai konsorciumai yra 
vienareikšmiai draudžiami – bus užtikrintas komercinių paslapčių išsaugojimas?

4. Ar apskritai konsorciumų susidarymas pagal šiuo metu dar ne iki galo paruoštas 
nuostatas yra suderinamas su specialiomis kartelių teisės nuostatomis?

5. Ar bet kuriuo atveju prielaidą, kad visada egzistuoja vienareikšmis medžiagos 
apibrėžimas, reikia laikyti teisinga?  

Nepaisant atvirų klausimų galima tvirtinti, kad šis pasiūlymas sumažintų administracines 
technines registravimo išlaidas, padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir galėtų teigiamai 
paveikti išlaidų klausimą. Tiesa, ir ši koncepcija neatsako į klausimą, kaip būtų galima 
pagerinti ydingą prioritetų teikimą registruojant. Importo prekių problemos taip pat lieka 
neišspręstos. Be to, kad pasiūlymas būtų protingai įgyvendintas, turėtų būti sustiprintas 
Europos agentūros vaidmuo, kad ji galėtų veikti kaip nepriklausoma prižiūrėtoja.  

2.  Mažatūriai 
Komisijos pasiūlyme numatoma, kad registravimo nuostatos taikomos tik tokioms 
medžiagoms, kurios viršija vienos tonos metinės produkcijos kiekį, be to, jei tik jos 
nepriskiriamos vienai iš pripažintų aukščiausios rizikos kategorijų kaip PCBs ar kancerogenai. 
Nepaisant to diskusijų metu visų pirma Taryboje buvo pareikštas reikalavimas, kad REACH 
turi apimti ir žemiau šios ribos esančias medžiagas.
Taip suplanuotas naudojimo srities išplėtimas iš naujo išryškina, kad duomenų reikalavimo 
apibrėžimas ir registravimo procedūra, visiškai neatsižvelgiantys į riziką, yra klaidinantys. 
Savaime suprantama, mažatūrės medžiagos taip pat gali kelti pavojų sveikatai ir aplinkai. 
Nepaisant to, atrodo, kad būtų visiškai neproporcinga visoms šioms medžiagoms taikyti 
REACH sistemą.

Remiantis tuo turi būti nurodyta, kad ryškus duomenų, o kartu ir testų reikalavimų išplėtimas 
sukeltų ypač neigiamas pasekmes bandymams su gyvūnais, kurie vis dar laikomi per 
aukštais. 

3. Maltos / Slovėnijos pasiūlymas
Maltos ir Slovėnijos pateiktame pasiūlyme inicijuojamas bandymas mėginti spręsti ką tik 
aptartas problemas. Jame remiamasi tuo, kad strategija, kuria buvo vadovaujamasi iki šiol, 
negali tikti bent jau srities, siekiančios iki dešimties tonų, vienodam visaapimančiam 
registravimui (one size fits all). Tokiu būdu pirmą kartą pripažįstama, kad būtini tolesni 
prioritetai.
Pasitelkus klasifikaciją į dvi pagrindines rizikos grupes (mažų ir vidutinių įmonių specialūs 
chemikalai ir importuotos medžiagos, skirtos tolesniam apdorojimui, kurį atlieka kiti 
medžiagų gamintojai) bandoma spręsti ypač šakinių gamintojų problemas. Pagrįstai 
atkreipiamas dėmesys į daug mažesnį tokių gamintojų / importuotojų konsorciumų sudarymo 
interesą (žr. OSOR klausimų katalogo III–1). Pasiūlytas duomenų atskyrimas, kuris, esant 
netrukdomam disponavimui, gali sukelti abejonių įmonės komercine sėkme, vėl kelia 
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klausimą dėl duomenų reikalavimo ir komercinių paslapčių proporcingumo.  
Toliau pasiūlyme numatomas jau turimų duomenų inventorizavimas ir kartu išankstinio 
registravimo fazė. Remiantis tuo, pirmą kartą apsvarstomas bazinės rizikos duomenų 
komplektas, kuris leistų atlikti greitą ir efektyvią rizikos analizę. Numačius pirmą laikiną 
rizikos analizę ir pirmą saugumo analizę, taip pat dokumentų tikslumo patikrinimą, be rizikos 
iki vienuolikos metų įvedimo fazės pabaigos bus išvengta ekstremalaus mažatūrių gausėjimo, 
o orientavimasis į riziką žymiai sustiprės. Atsižvelgiama ir į jau minėtus elementus dėl išlaidų 
padalijimo bei agentūros kaip prižiūrėtojos padėties. 

Pasiūlyme numatomas pirmasis pagrindas, pereinantis nuo paprasto plačių duomenų 
surinkimo link į riziką orientuoto tvarkingo ir veiksmingo chemikalų pavojaus tyrimo, bei
leidžia greitai nustatyti nepavojingas medžiagas.    

4.  Patobulinto REACH (a workable REACH) pagrindas
Pramonė išplėtė šiuos tikro rizikos įvertinimo svarstymus ir pirmoje fazėje būtinų duomenų 
apribojimą visoje REACH naudojimo srityje. Yra siekiama aiškios dvigubos strategijos:

1. registravimo reikalavimus pritaikyti iš tikrųjų analizuojamai rizikai ir 
2. tuo pat metu imtis efektyvaus rizikos įvertinimo, koncentruoto į iš tikrųjų problemines 

medžiagas.
Tokiu būdu bus galima greičiau pasiekti rezultatų, o agentūra bus įgalinta kruopščiai patikrinti 
medžiagas, sukeliančias pagrįstą įtarimą dėl grėsmės, dėl kurios gali būti būtina apriboti 
atskirus naudojimus ar net uždrausti tą medžiagą. Taigi iš viso vietoj anksčiau pasiūlytos 
visaapimančios duomenų surinkimo sistemos bus pasiektas patobulintas apsaugos lygis, ir tai 
pat žymiai sumažės biurokratinis sistemos apkrovimas.  

Tai bus pasiekta visų pirma aiškiai atribojant naudojimo sritį nuo kitų lex specialis
reglamentuojamų teisės sričių. Įvairiose šiandieninio pasiūlymo vietose pateiktų išimčių 
santrauka leistų koherenčiai įvertinti naudojimo sritį.
Tam, kad pavyktų ir tokia kaip ką tik apibūdintoji efektyvi rizikos analizė, medžiagų 
klasifikacija turi būti išplėsta nuo grynai metinės tonų produkcijos iki medžiagos savybių ir 
jos galimų poveikio kategorijų. Užuot stebėjus produktų grupes, nepriklausomai nuo vienos 
medžiagos naudojimo, galima identifikuoti ir kategorizuoti tipinius poveikius žmogui ir 
aplinkai. Kartu būtų apibendrinamos tipiškos taršos situacijos, reikalaujančios tokių pačių 
apsaugos priemonių. Tai yra žmogaus pagrindiniai įsisavinimo būdai (oraliniai, inhaliaciniai 
ar dermaliniai), patekimo į aplinką būdai (oras, vanduo, žemė, augalija bei gyvūnija) ir 
atitinkamo poveikio trukmė (vienkartinė ar trumpalaikė, atsitiktinė, pakartotinė ar ilgalaikė). 
Drauge su šiomis poveikio kategorijomis būtų apibrėžiamos ir tada sugrupuojamos esminės 
naudojimo sritys (pramoninės, verslo ar asmeninio naudojimo) ir priimtino poveikio apimtys / 
pakopos. Tokia šiuo metu yra vystoma pagal Komisijos „REACH Implementation 
Programme“.
Pirmajai rizikos įvertinimo pakopai pakaktų minimalių duomenų komplekto, kuriame būtų 
numatytos esminės fizikinės cheminės savybės ir ūminis poveikis žmogui bei aplinkai. Kitus 
testus tada reikėtų padaryti priklausomus nuo atitinkamo situacinio poveikio. Didėjant 
poveikio sunkumo laipsniui, registravimo procedūroms turėtų būti taikomi griežtesni 
reikalavimai laiko ir turinio atžvilgiu. Taip būtų papildomai pakankamai atsižvelgta į 
prioritetų teikimo komponentus medžiagoms, kurias reikia registruoti, siekiant visiškai 
pasirūpinti rizikos aspektu. Čia turėtų padėti naudojama įmonių turima informacija, siekiant 
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kiek įmanoma anksčiau identifikuoti medžiagas, keliančias žinomą riziką, ir registravimo 
procese teikti joms prioritetą. Visų pirma čia kalbama apie CMR, PBT ir vPvB medžiagas.

5. IT-Tool, skirta tolesniems cheminių medžiagų naudotojams (Downstream-User)
Europos tekstilės pramonė parengė IT-Tool, kuria naudodamiesi tolesni naudotojai gali 
savarankiškai, paprastai atlikti standartizuotą ir skaitmeninį naudojamų medžiagų įvertinimą 
pagal jų naudojimo sritį ir poveikio kategorijas.

Šiuo pasiūlymu, kurį pateikė Vokietijos ir Austrijos delegacija, Taryboje buvo labai 
susidomėta. 

Atitinkamai įformintas automatizuotas išankstinis registravimas bei Europos cheminių 
medžiagų agentūroje esantys būtiniausi duomenys, leistų tolesniems naudotojams atlikti 
kontrolę, sumažintų įmonių ir institucijų administracines išlaidas bei suteiktų geresnę 
galimybę gauti informaciją (right to know – teisė žinoti).

6. Naujai suformuluota naudojimo sritis
Toliau aprašoma pakeista naudojimo sritis, apimanti anksčiau įvardytas problemas, kurių 
sprendimas siūlomas šioje REACH pasiūlymo dalyje.

a.)  Dabartinė teisėkūra
Medžiagos, kurių panaudojimas reglamentuojamas galiojančiose direktyvose (biocidai, augalų 
apsaugos priemonės ir pan.) neturėtų būti įtraukiamos į 2 straipsnyje pateiktą naudojimo sritį. 
Šiuo metu visoje direktyvoje atskirai pateiktos išimtys turėtų būti nuosekliai išdėstytos 
direktyvos pradžioje. Kosmetikos gaminius reglamentuojanti direktyva kelia tam tikrų 
problemų, nes dabartinėje jos formuluotėje neatsižvelgiama į keletą REACH pasiūlymo 
aspektų.

b.)  Panaudotų medžiagų perdirbimas ir atliekų problemos
Labiau įsigilinus į REACH pasiūlymą, gana greitai paaiškėja, kad joje beveik neatsižvelgiama 
į tas problemas, kurioms neabejotinai būtini pakeitimai. Dalis medžiagų naudojimo sėkmės 
susijusi su tuo, kad Europa laiku atsižvelgė į antrinių medžiagų perdirbimą, o pastaruoju metu 
šiam procesui bei jo teisiniam sureguliavimui skiria didelį dėmesį. Dabartiniame pasiūlyme 
slypi pavojus, kad gali būti niekais paversta tai, ko buvo pasiekta.

Čia galimas toks sprendimas: netaikyti registravimo procedūros tokioms medžiagoms, kaip 
(geriamasis) vanduo, stiklas, kartonas ir popierius, kurios bus dar kartą perdirbamos. Taip pat 
turi būti diskutuojama, kaip elgtis su medžiagomis, kurios bus skaidomos ir perdirbamos 
naudojant chemines medžiagas arba cheminių procesų metu. Be to, turėtų būti užtikrinama, 
kad pakeitimai šioje srityje jei ne pagerintų, tai bent padėtų išsaugoti pasiektą aukštą antrinio 
perdirbimo lygį.

c.)  Gamtinės medžiagos
Su panašiomis problemomis susiduriama gamtinių medžiagų srityje, kurių registravimas, 
remiantis REACH, būtų netinkamas (žr. II dalyje pateiktą druskos pavyzdį). Bet kuriuo atveju 
vargu, ar galima tokioms medžiagoms taikyti bendrąją išimtį, nes, pavyzdžiui, tokios 
gamtinės medžiagos, kaip švinas ar gyvsidabris, be abejo, yra pavojingos.
Šio proceso galima būtų netaikyti toms gamtinėms medžiagoms, kurių tarpiniam apdorojimui 
nenaudojamos cheminės medžiagos ir kurių poveikis laikytinas nereikšmingu arba yra 
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reglamentuotas kituose teisiniuose dokumentuose. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti koksas, 
kuriam nereikalingas joks papildomas apdorojimas ir kurio poveikis, be kita ko, pakankamai 
išsamiai reglamentuojamas kituose emisijos kontrolės dokumentuose.

d.)  Polimerai
Pasiūlyme pateiktas sprendimas dėl polimerų nėra logiškas. 133 straipsnio 2 dalyje numatytos 
priežiūros procedūros rezultatus turi įvertinti Agentūra, o teisinių aktų keitimas turi būti 
patikėtas įstatymų leidėjams.

e.)  Lydiniai
Panašus paaiškinimas reikalingas ir lydiniams. Šiuo atveju taip pat tikslinga taikyti išimtį.

f.)  Mokslinis tyrimas ir plėtra
REACH numatytos išimčių nuostatos medžiagoms, naudojamoms moksliniuose tyrimuose ir 
plėtroje, taip pat nėra išsamios. Reglamentas neturėtų būti taikomas moksliniams tyrimams ir 
plėtrai. Kadangi medžiagų panaudojimo moksliniams tyrimams ir plėtrai sąlygos labai 
smarkiai skiriasi nuo jų panaudojimo pramonėje ir versle, joms neturėtų būti taikomas 
REACH. Todėl reikėtų panaikinti 7 straipsnyje numatytą penkerių metų išimties taikymo 
terminą.
Turi būti sudaromos dar patrauklesnės sąlygos diegti naujoves pramonėje be jokių bendrųjų 
privalomų pakeitimų.

g.)  Tarpiniai produktai

Kitas klausimas – ar tarpiniams produktams, kurie nepatenka į rinką, būtina taikyti REACH 
nuostatas.

7.  Reikalavimai veiksmingam ir subalansuotam REACH
Išanalizavus įvykusias diskusijas apie REACH pasiūlymo keitimus, galima suformuluoti 
tokius reikalavimus:

i.) Būtina naujai išdėstyti naudojimo sritį (žr. 6 dalį).
ii.) Reikia įdiegti išankstinį registravimą, kuris leistų sudaryti aktualų visų 30 000 

medžiagų registrą, kuriame būtų pateikti būtiniausi duomenys. Tai padėtų greitai 
įvertinti bendrąją riziką. 

Siekiant surinkti tokius būtiniausius duomenis, turėtų būti numatytas atitinkamas 
išankstinio registravimo laikotarpis, nes ne visos valstybės narės arba įmonės 
disponuoja palyginamaisiais duomenimis. Tai padėtų greitai ir plačiu mastu 
surinkti rizikos įvertinimui reikalingus duomenis.
Šis pirminis duomenų surinkimas taip pat suteiktų galimybę savalaikiai sudaryti 
konsorciumus, kad kuo mažesnėmis sąnaudomis būtų galima atlikti išsamią 
skirtingų metinių gamybos kiekių registraciją ir įvertinimą.
Tai, be kita ko, leistų palyginti tarpiniams produktams bei medžiagoms, 
naudojamoms tik uždarame gamybos procese, keliamus reikalavimus bei realų 
rizikos potencialą.
Galiausiai tai sumažintų biurokratines ir tolesnių naudotojų išlaidas.

iii.) Remiantis medžiagų registru pagal rizikos ir kiekybinius kriterijus sudaromi 
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prioritetiniai sąrašai. Pirmiausia turėtų būti registruojamos medžiagos, kurios, 
atlikus būtiniausių duomenų įvertinimą, laikytinos pavojingiausiomis; duomenims 
apie jas taip pat turėtų būti keliami griežtesni reikalavimai. Kaip nurodyta 
pateiktame pasiūlyme, per 11 metų turės būti užregistruotos visi 30 000 
pavojingų medžiagų.

iv.) Atsižvelgiant į 6 straipsnyje keliamas problemas, turi būti išbrauktos bent jau 2ff. 
straipsnio dalys, nes jos neatitinka PPO reikalavimų. Kol kas dar neįmanoma 
pateikti pageidaujamo išsamaus išdėstyto teksto.

v.) Būtina ženkliai sustiprinti Agentūros poziciją, aiškiai nurodant jos ir atskirų 
valstybių narių institucijų bendradarbiavimo mechanizmus. Čia reikia vengti 
sprendimų blokavimų. Taip pat būtina numatyti išankstinio registravimo 
automatizavimą, taikant tinkamą IT-Tool (žr. III–5) bei atitinkamai standartizuoti 
registravimo procesą. Todėl būtina dar kartą peržiūrėti ir atitinkamai pakoreguoti 
Agentūros finansavimą. 

Galiausiai Agentūra turi tapti įmonių teisinio saugumo garantu ir tarti paskutinį 
žodį įvertinant medžiagų keliamą riziką bei testų rezultatus. Tai reikštų ir tai, kad 
Agentūros įvertinimu abejojanti įmonė arba valstybė narė, turėtų pateikti 
įrodymus.

vi.) Turi būti apibrėžta Europos Parlamento pozicija, toliau stebint pakeistos REACH 
veiksmingumą. Todėl reikia numatyti sunset clause.

IV.  Kiti žingsniai sprendimo link

Reikia ir toliau analizuoti pirmiau įvardytų galimybių sąryšį arba variacijas ir netrukus 
pasirodysiančioje papildančioje Komisijos išvadų įvertinimų studijoje laukti pateiktų 
įvertinimų.

Bet kuriuo atveju atrodo, kad visų medžiagų keliamos rizikos įvertinimas pagal būtiniausius 
duomenis bei išankstinis registravimas padėtų išspręsti visas pradžioje įvardytas problemas. 
Tuo pat metu duomenims keliamų reikalavimų apribojimas ir išankstinis bei išsamus rizikos 
įvertinimas pagerintų naudotojų ir aplinkos apsaugą, o kita vertus, leistų tinkamai sumažinti 
pramonės išlaidas ir sąnaudas. Todėl reikėtų naujai, išsamiai suformuluoti registravimo 
reikalavimus, atsižvelgiant teisinę vidaus rinkos bazę bei harmonizuoti atitinkamoms sritims 
taikomus priedus.
Šiuo metu dar sunku įžvelgti kokį nors tinkamą įmonių ryšius su trečiosiomis šalimis 
(gamintojais) reglamentuojantį sprendimą, suteikiantį galimybę REACH taikyti už Europos 
ribų ir netrukdantį Europos pramonei konkuruoti tarptautiniu mastu.
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