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I. Įžanginės pastabos

2003 m. spalį Komisijos pateiktas reglamento projektas dėl Europos Sąjungos cheminių 
medžiagų politikos reformos yra vienas iš svarbiausių ir plačiausios aprėpties teisės aktų 
sumanymų visos Europos mastu. Visas cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, leidimo ir 
uždraudimo reglamento projektas (KOM(2003) 644), susidedantis iš 137 straipsnių ir 17 priedų, 
bei iš viso apimantis 1200 puslapių, yra didžiulis darbas. Dar didesnės aprėpties bus 
reglamentuojamoji sritis. Ji apims ne tik chemijos pramonę ir su ja susijusius vartotojus, bet ir 
didžiulį skaičių nuo chemijos pramonės nepriklausančių sektorių, pvz., metalo apdirbimo 
pramonę, popieriaus pramonę, tekstilės sektorių ir t. t. Poveikį pajus ir gamintojai, ir 
paskirstytojai, nuo jų priklausantys vartotojai bei importuotojai, t. y. visos verslo ryšiais su 
cheminių medžiagų sektoriumi susijusios šalys: ne tik keletas stambių koncernų, bet visų pirma 
mažosios ir vidutinės įmonės, įskaitant amatininkus.

Komisijos suformuluoti tikslai

Komisija pabrėžia, kad jos tikslai apima žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, ES chemijos 
pramonės konkurencingumo palaikymą ir stiprinimą, vidaus rinkos fragmentacijos prevenciją.
Šiuos Europos Sąjungos cheminių medžiagų politikos tikslus, kuriais siekiama darnaus požiūrio į 
ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius poreikius, reikia visokeriopai remti. Saugus 
elgesys su chemikalais nuo pat jų gamybos ir importo, o vėliau gamybos proceso metu ir 
ruošiant gaminius, iki pat utilizacijos, yra svarbus politinės ir ekonominės atsakomybės aspektas.

Į kiekius orientuotas Komisijos požiūris 

Komisijos pasiūlyme susiejama pirmoji daugiapakopės REACH procedūros pakopa, o būtent –
medžiagų registravimas (praktikoje tai taip pat pati svarbiausia pakopa), su duomenimis, kuriuos 
privalo pateikti registruojantis asmuo1. Pagrindinis Komisijos dokumento projekto elementas 
išdėstytas 11 straipsnyje, kuriame teiktinos informacijos apimtis susiejama su gaminamos arba 
importuojamos medžiagos kiekiu. Reikalavimas pateikti informaciją pradeda galioti gaminant 
arba importuojant nuo 1 tonos per metus ir palaipsniui didinamas gaminant arba importuojant 
daugiau kaip 10 tonų per metus, 100 tonų per metus ir 1000 tonų per metus2.

II. Dabartinės padėties įvertinimas

Nepaisant to, kad visuotinai sutariama, jog reikia naujos cheminių medžiagų politikos, Komisijos 
dokumento projektas visuomenės ir ypač verslo atstovų buvo atmestas daugiausia dėl pasiūlytų 
įgyvendinimo priemonių. Nėra jokios garantijos, kad pasiūlyta sistema padės įgyvendinti tikslus.
Šiuo klausimu reikia imtis esminių pokyčių. Registravimo procedūros kritika yra susijusi su 

  
1 Žr. reglamento projekto 5 straipsnį, kuriame numatoma, jog gamintojai ir importuotojai privalo sudaryti 
registracijos katalogą. Informacija, kurią reikia pateikti, aprašyta 9 straipsnyje.
2 Papildomai prie tolesnių REACH prcedūros pakopų, ypač dėl šiame dokumente plačiau nenagrinėjamų medžiagų 
vertinimo ir leidimų, reikia paminėti, kad dokumento projekte iš esmės reikalaujama informacijos apie medžiagas, 
naudojamas gaminių ir procesų tyrimams bei tobulinimui, net jeigu reikalavimas pateikti informaciją gali būti 
atidėtas penkeriems arba daugiausia dešimčiai metų, siekiant apsaugoti naują technologiją (Žr. reglamento projekto 
7 straipsnį).
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kiekiu paremtais apskaičiavimais, dėl to didėjančiomis įmonių išlaidomis ir ypač biurokratine, 
daug laiko reikalaujančia tvarka.  

Neaiškus kiekiu pagrįstas metodas

Didžiausias Komisijos pasiūlyto metodo trūkumas yra tai, kad ji reikalauja duomenų 
neatsižvelgdama į galimą pavojų konkrečiu atveju. Pvz., kai gaminama arba importuojama nuo 
10 tonų ir daugiau produkcijos, reikalaujama daug daugiau duomenų, nors tam nėra papildomo 
pagrindo, susijusio su galimu pavojumi žmonėms arba aplinkai. Gamybos/importo kiekis nėra 
susijęs su išvadomis, ar žmogui bei aplinkai tam tikra medžiaga daro žalą, bei kokio masto yra 
tokia žala. Vadinasi, jeigu nėra vienareikšmiškai įrodyta, kad didesnis pagaminamos produkcijos 
kiekis sukelia didesnę riziką, jis nėra tinkamas pagrindas reikalauti daugiau duomenų ir, be to, 
nėra tinkamas kriterijus vadovaujantis nustatytais tikslais siekti užtikrinti didesnį žmonių ir 
aplinkos saugumą.  

Kiekiu pagrįstas metodas yra neaiškus ir nepagrįstas teisiniu požiūriu: nėra jokio deramo ryšio 
tarp reikalavimų ir naudos aplinkos apsaugos arba socialinėje srityje.

Kiekiu pagrįstas metodas turi ir kitų toliau pateikiamų trukumų.

Medžiagų įvairovės ir gamybos apribojimai 

Pasiūlyta REACH modelio forma verslui nemažai kainuos. Vien tik tiesioginės išlaidos, skirtos 
informacijai apie cheminę medžiagą gauti, priklausomai nuo pagal pagaminamos produkcijos 
kiekį keliamų reikalavimų, sudarys nuo 20 000 iki 400 000 eurų vienos medžiagos atveju. Ypač 
ten, kur gamybos apimtys yra nedidelės (nuo 1 iki 10 tonų per metus), daugeliu atveju 
registravimo išlaidos bus visiškai neproporcingos apyvartai. Todėl ES rinkoje bus nepelninga 
gaminti ir importuoti nedidelius kiekius medžiagų, kuriomis dažniausiai prekiauja mažosios ir 
vidutinės įmonės, įsitvirtinusios tam tikrame rinkos segmente. Apskritai nuogąstaujama, kad apie 
20–40 proc. produkcijos bus pašalinta iš rinkos dėl to, kad komerciniu požiūriu bus neįmanoma 
suregistruoti visų medžiagų. Jeigu su šia problema susidūrusiems vartotojams nebus suteikta 
galimybė gauti kitų poreikį tenkinančių medžiagų, blogiausiu atveju bus nutraukta ar perkelta 
kitur gamyba, arba sustabdyta įmonė ir ES praras darbo vietų1.  

Apskritai, pasiūlytasis Komisijos ribinio kiekio metodas sąlygoja netinkamą medžiagų atrankos 
prielaidą, pagrįstą registravimo išlaidomis, o ne medžiagų keliamu pavojumi.

Didžiulės biurokratinės kliūtys įmonėms

Registravimui reikiamiems duomenims paruošti prireiks labai daug laiko. Manoma, kad 1 – 10 
tonų per metus pagaminamos produkcijos kiekio atveju reikės iki pusės metų trukmės 
laikotarpio, o didesnio kaip 10 tonų per metus kiekio atveju, – nuo 12 iki 15 mėnesių. Nors 
reikalavimai atlikti tyrimus, ypač medžiagų, kurių metinis gamybos kiekis yra iki 10 tonų, 
ankstesnių svarstymų metu buvo sumažinti, tačiau mažosios ir vidutinės įmonės vis dar 
tebemano, kad brangiai kainuojantis duomenų rinkimas joms yra per didelė našta. Šalia laiko 
faktoriaus, finansiniu požiūriu ypač sunki našta būtų ir išlaidos reikalingam personalui išlaikyti.
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Daugeliui mažų įmonių tiesiog trūksta specialistų, kurie galėtų tinkamai atlikti sudėtingą 
REACH procedūrą. Supaprastinus registravimo reikalavimus nuo 1 iki 10 tonų, produkcijoms 
pagaminančioms įmonėms, labai padidėja reikalavimai medžiagų, kurių metinės produkcijos 
kiekis didesnis kaip 10 tonų, atveju. Dėl to daugelis įmonių baiminasi priimti užsakymus, dėl 
kurių jų metinės produkcijos arba importo kiekis viršytų šią ribą. Tai yra tiesioginis kliuvinys 
stiprinti konkurenciją.

Teisinga tai, kad daugelis pasiūlytų REACH sistemos elementų paremti veikiančia naujų 
medžiagų registravimo ir elgesio su jau žinomomis medžiagomis tvarka. Tačiau šiose nuostatose 
nepritaikoma jau turima patirtis. Iki šiol ribotai taikomos naujų ir jau žinomų medžiagų nuostatos 
jau padėjo išsiaiškinti akivaizdžių trūkumų. Tai ne vienintelė priežastis, dėl kurios reikia 
atnaujinti su cheminėmis medžiagomis susijusius ES teisės aktus. Neginčytina, kad mažas 
leidimų naudoti naujas medžiagas skaičius parodo, jog Europos Sąjungoje esanti tvarka yra per 
daug biurokratiška palyginti su, pvz. Japonijoje arba JAV nusistovėjusia tvarka. Procedūra, 
susijusi su jau žinomomis medžiagomis, taip pat pasirodė esanti pernelyg sudėtinga. Užuot 
pašalinus šiuos trūkumus, tokias procedūras siūloma taikyti registruojant visas medžiagas.
Remiantis šiais faktais kyla didelių abejonių, ar REACH sistema sugebės tinkamai veikti.

Konkurencingumo ir naujovių pajėgumų apribojimai 

Galima nuogąstauti, kad ilgainiui siūlomas REACH modelis taip pat pakenks ir ES ekonomikos 
naujovėms bei pajėgumui. Naujovės yra susijusios su jau žinomų medžiagų naudojimu naujuose 
deriniuose bei kitais būdais negu iki šiol. Pasiūlytos taisyklės dar labiau apsunkins naujoviškų 
idėjų įgyvendinimą praktikoje, nes jų laikantis bus sumažintas esamų medžiagų skaičius, o 
novatoriškos idėjos susidurs su didžiulėmis biurokratinėmis kliūtimis. Tai visiškai prieštarauja 
Lisabonos strategijai, kuria siekiama Europos Sąjungą padaryti vienu iš konkurencingiausių 
regionų visame pasaulyje. Verslo konkurencingumo Europos Sąjungoje padėtis, palyginti su 
konkurentais už Europos Sąjungos ribų, kuriems nebus taikomi tokie patys reikalavimai, 
vidutinės trukmės laikotarpiu pablogės ilgam laikui. Daugiausia nuo to nukentės mažosios ir 
vidutinės įmonės. Europos Sąjunga taps vis mažiau patrauklia vieta investuoti, o investicijų vis 
mažės. Naujosios ES valstybės narės gali itin stipriai nukentėti, nes jos turi nedaug tokių 
taisyklių taikymo patirties. Iki šiol čia aprašytas galimas poveikis buvo labai mažai nagrinėtas.
Galimas poveikis pasaulinei prekybai taip pat gali sukelti problemų. Dalis siūlomos sistemos gali 
sudaryti techninio pobūdžio prekybos kliūčių, nesuderinamų su PPO nuorodomis.
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Esminis klausimas – ar Komisijos požiūris dera su darnios politikos tikslu, t. y. siekiu suderinti 
ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiksnius. Daugiausia abejonių kyla dėl to, kad 
siūlomas reglamentas pareikalaus didelių papildomų išlaidų, kurių ypač prireiks norint laikytis 
išsamių tyrimų ir dokumentacijos rengimo reikalavimų. Tai reiškia ne tik didžiulį medžiagų, 
paruošimo ir daugelio gaminių kainų šuolį aukštyn. Tai sukels gaišatį pateikiant į rinką naujų 
gaminių, o šis reiškinys ES konkurencingumui padarytų milžinišką žalą. Be to, įmonėms ir 
institucijoms bus sunku praktiškai įveikti suderinti papildomą biurokratinį krūvį, kuris atsiras 
įvedus naują siūlomą tvarką. Galiausiai, įvairi informacija ir reikalavimas ją atskleisti sukels 
pavojų intelektinei nuosavybei bei pakenks įmonių novatoriškiems pajėgumams ir veiklai.

III. Patobulinimo galimybės 

Per viešas diskusijas, kurių metų Tarybos darbo grupėse vyko nemažai, buvo aptarti galimi 
Komisijos numatytų tikslų įgyvendinimo būdai, naudojant paprastas, praktiškas, tačiau nepaisant 
to – veiksmingas procedūras. Pati Komisija pabrėžia ES chemijos pramonės konkurencingumo 
išsaugojimo ir stiprinimo tikslą. Jį turi aiškiai atspindėti vykdoma nauja cheminių medžiagų 
politika. Todėl REACH sistema turi padėti pagerinti esmines investicijų ir naujovių atsiradimo 
sąlygas, o ne sukurti joms apribojimų. Ją taikant turi būti kuriamos naujos darbo vietos ir 
steigiamos įmonės, o jau veikiančioms neturi būti pakenkiama. Tai pat derėtų sudaryti geresnes 
sąlygas ES įmonėms, pradedančioms veiklą tarptautinės konkurencijos sąlygomis. Keletas 
pasiūlymų, kurie radosi diskusijų Taryboje metu, turėtų pagerinti Komisijos pasiūlymo 
veiksmingumą.

1. Poveikio kategorijos ir pirmenybės suteikimas

Drauge su poveikio kategorijų koncepcija pateikiamas sisteminis, dalykiškas požiūris į 
reikalavimus duomenims, kuriuos reikia pateikti. Užuot stebėjus gaminių grupes nepriklausomai 
nuo jiems gaminti naudojamos medžiagos, galima išskirti tipinį tų medžiagų poveikį žmonėms 
bei aplinkai ir suskirstyti jį į kategorijas. Tokiu būdu galima apimti tipines pavojingas situacijas, 
kurių atveju reikalaujama tokių pačių apsaugos priemonių. Pavojingų situacijų apraše pateikiami 
pagrindiniai medžiagos patekimo į žmogaus organizmą būdai (per burną, odą arba per 
kvėpavimo takus), būdai, kuriais medžiagos patenka į aplinką (oras, vanduo, dirva, augalija ir 
gyvūnija), bei poveikio trukmė (vienkartinis ar trumpalaikis, kartais pasitaikantis, pasikartojantis 
ar ilgalaikis poveikis). Šioje poveikio kategorijų sistemoje medžiagos apibrėžiamos ir 
sugrupuojamos pagal: pagrindines naudojimo sritis (pramonė, prekyba ar asmeninis naudojimas) 
bei pagal toleruotino poveikio laipsnį (stadijas). Jeigu visi veikiantys asmenys su cheminėmis 
medžiagomis susijusioje grandyje dirba vadovaudamiesi šia poveikio kategorijų sistema, 
pirmosios pavojaus stadijos atveju, įvertinti užtenka minimalaus duomenų kiekio, t. y., kad būtų 
pateikiamos pagrindinės fizinės ir cheminės savybės, bei ūmus poveikis žmogui ir aplinkai.
Tolesnius tyrimus reikia atlikti priklausomai nuo atitinkamos poveikio sukeltos reakcijos.
Didėjantis poveikio laipsnis reikštų griežtesnius registravimo procedūros reikalavimus laiko ir 
turinio aspektu. Kartu būtų įvestas pirmenybės registruojant medžiagas aspektas, ir taip labiau 
atsižvelgta į galimą pavojų. Jau turima įmonių informacija turėtų būti panaudota šiam procesui 
paremti, siekiant kuo anksčiau nustatyti medžiagas, kurių galimo pavojaus laipsnis jau žinomas 
ir registruoti jas pirmumo tvarka. Tai aktualu CMR (kancerogeninių, mutageniškų ir kenkiančių 
dauginimuisi medžiagų), PBT (polibutilenų, polybutylen tephthalate) ir vPvB (ypač ilgai 
išliekančių ir organizmuose besikaupiančių medžiagų) atvejais.
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Šiaurės Reino – Vestfalijos (Vokietijos Federacinė Respublika) vyriausybės atliktas bandymas 
parodė, kad praktikoje daugelio atskirų poveikio kategorijų skaičių galima ir būtina sumažinti iki 
aprėpiamo kategorijų skaičiaus norint, kad ši sistema apskritai veiktų.

Toks būdas padėtų žymiai sumažinti su registravimu susijusias išlaidas, nepakenkiant sveikatos 
ir aplinkos apsaugai. Gamintojai ir vartotojai, vertindami pavojaus laipsnį, turėtų skirti dėmesį 
tik keletui kategorijų, o ne daugybei skirtingų naudojimo būdų. Būtų sumažinti informacijos 
pateikimo tolesniems vartotojams reikalavimai, geriau sklistų informacija gamybos grandinėje, 
pagerėtų verslo paslapčių ir komerciškai svarbios informacijos apsauga. Tai padėtų pasiekti 
didesnio lankstumo medžiagų gavimo ir naudojimo atvejais, bei būtų sumažinti nepageidaujami 
ekonominiai dariniai. Būtų galima išvengti padėties, kai medžiagos pranyks iš rinkos vien todėl, 
kad finansiškai buvo nepakeliamos gaminių registravimo ir tyrimo išlaidos. Institucijų vykdoma 
priežiūra taip pat būtų supaprastinta.

Pavojaus kategorijų ir minimalių duomenų derinys yra veiksminga priemonė siekiant geriau 
apsaugoti žmones ir aplinką (atitinkamai pagal tikro pavojaus laipsnį) ir tuo pat metu sumažinti 
įmonių ir institucijų sąnaudas bei administravimo krūvį.

2. Viena medžiaga registruojama vieną kartą (angl. one substance – one registration 
(OSOR))

Tai paprasta ir įtikinama logika, kuria vadovaujantis siūloma, kad kiekviena medžiaga būtų 
registruojama vieną kartą. Nesuprantama, kodėl keletą kartų reikia rinkti duomenis apie 
konkrečią medžiagą ir finansuoti tokią veikla. Pagrindinė OSOR idėja – stipriai sumažinti 
įmonių ir institucijų administracijų krūvį. Tiesa, ši idėja dabartiniu etapu dar nepadeda išspręsti 
ją įgyvendinant kylančių problemų – išlaidų paskirstymo, komercinių paslapčių išsaugojimo, bei 
kartelių sudarymo teisės aspektų. Turint tai mintyje, reikia laukti, kaip Taryba galutinai įvertins 
šią Didžiosios Britanijos ir Vengrijos vyriausybių pateiktą idėją.

IV. Perspektyvos

Nepaisant to, kad buvo pritarta Komisijos suformuluotiems ES cheminių medžiagų politikos 
tikslams, šis pasiūlymas nemažai kritikuotas, ypač dėl kiekiu pagrįsto metodo. Šiuo metu ne tik 
viešai, bet ir ad hoc Tarybos darbo grupėje svarstomi esminiai Komisijos pasiūlymo pakeitimai.
Šis darbo dokumentas pateikia pagrindinius sisteminės kritikos aspektus. Tolesnis darbas kuriant 
teisės aktus reikalauja apsispręsti ar derėtų laikytis kiekiu pagrįsto Komisijos pasiūlyto metodo, 
ar geriau taikyti pavojaus laipsniu pagrįstą metodą, derinant jį su idėja „viena medžiaga 
registruojama vieną kartą“. Tai taps išeities tašku leidžiant chemines medžiagas 
reglamentuojančius teisės aktus. Kitas jau išaiškėjęs trūkumas – tai, kad iki šiol atliktų padarinių 
ir Komisijos dokumento projekto įgyvendinamumo įvertinimo tyrimų neužtenka. Todėl 
sveikintina, kad Komisija kartu su atitinkamomis ekonominėmis grupėmis užsakė atlikti 
tolesnius poveikio įvertinimo tyrimus. Išvados bus atspindimos Europos Parlamento teisės aktų 
leidybos procese. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kitų metų pradžioje Europos Parlamente 
vyks klausymai, kurių rezultatai taip pat bus atspindėti teisės aktų leidybos metu. Ir dar:
Komisija turėtų naudos, jeigu ji griežtai nesilaikytų savo projekto, o dirbtų kartu su Taryba ir 
Parlamentu, kurdama paveikų taisyklių rinkinį. Bendras visų institucijų tikslas turi būti 
veiksmingos ir nebrangios pavojingų medžiagų registravimo tvarkos užtikrinimas siekiant kiek 



DT\547879LT.doc 7/7 PE 350.055

LT

galima didesnio žmonių ir aplinkos apsaugos laipsnio, drauge padedant stiprinti ES inovacinius 
pajėgumus, konkurencingumą, bei didinti eksporto ir investicijų galimybes. Tai yra būtina 
siekiant Lisabonos strategijoje numatytų tikslų.
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