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Tema: Pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašas pagal REACH Pagrindinis REACH tikslas –
pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (angl. SVHC). Toks 
pakeitimais gali vykti dviem būdais. Pirmiausia gali būti nustatytos medžiagos, 
kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis ir nebeleidžiama išduoti leidimų. 
Antra, gamintojai gali savanoriškai pakeisti SVHC saugesniais pakaitalais, visų 
pirma atsižvelgdami į REACH 33 straipsnį. Tai įpareigoja tiekėjus teikti visiems 
vartotojams, jiems paprašius, informaciją apie saugų SVHC naudojimą 
gaminiuose, nurodant bent jau SVHC pavadinimą.

Tačiau abiem atvejais reikia įvykdyti būtinąją sąlygą – pirmiausia reikia nustatyti SVHC. 
REACH XVII priede jau pateikiamas maždaug 800 medžiagų, kurios oficialiai 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba reprodukcijai toksinės (angl. CMR), 
sąrašas. Be to, Komisija ir valstybės narės susitarė dėl 27 patvarių, biologiškai 
besikaupiančių ir toksinių (angl. PBT) arba labai patvarių ir labai biologiškai besikaupiančių
(angl. vPvB) medžiagų sąrašo. Taigi yra daugiau kaip 800 medžiagų, kurios aiškiai atitinka 
SVHC kriterijus. Tačiau dabartiniame 2008 m. spalio mėn. patvirtintame pasiūlytų cheminių 
medžiagų sąraše yra tik 15 cheminių medžiagų. Iki nustatyto termino pabaigos 2008 m. 
birželio mėn. Komisija nepaprašė ECHA pateikti jokio pasiūlymo. Šiomis aplinkybėmis įdomu 
pažymėti, kad Komisija įtraukė visą CMR medžiagų sąrašą į medžiagų, kurias draudžiama 
naudoti kosmetikos produktuose, sąrašą iš karto po Direktyvos 76/768/EEB septintojo dalinio 
pakeitimo. 

Dėl labai mažo SVHC skaičiaus pasiūlytų cheminių medžiagų sąraše kyla nemažai problemų:
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a) tai lemia labai vangią leidimų išdavimo pradžią,  

b) tai veiksmingai užkerta kelia prioritetų nustatymo mechanizmui, nustatytam 58 straipsnyje,

c) tai smarkiai apriboja vartotojų teisę žinoti.

Be to, nuo 2011 m. būtų leidžiama be jokio pranešimo importuoti gaminius, sudėtyje turinčius
SVHC, kurių nėra pasiūlytų cheminių medžiagų sąraše.

ECHA 2008 m. rugsėjo mėn. ketinamų įtraukti cheminių medžiagų registre yra tik dar 
septynios cheminės medžiagos, kurios galbūt bus įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų 
sąrašą (dėl penkių prašymą pateikė Komisija). 

Jei nebus imtasi aiškių veiksmų, SVHC skaičius pasiūlytų cheminių medžiagų sąraše dar kurį 
laiką ir toliau sudarys tik maždaug 2 % visų SVHC. Tai pasityčiojimas iš REACH tikslo 
pakeisti SVHC medžiagas ir kelia pavojų prioritetų nustatymo procesui, atima iš vartotojų 
teisę žinoti beveik visų SVHC atveju, taip pat būtų ignoruojamos importuojamuose 
gaminiuose esančios SVHC. 

Kokių veiksmų imsis Komisija, kad užtikrintų, jog tam tikros REACH nuostatos būtų taikomos 
visoms SVHC, bent jau visoms toms, kurios gali paveikti darbuotojus ar vartotojus arba 
patekti į aplinką? 

Dėl kelių medžiagų Komisija ketina prašyti ECHA parengti XV priedo dokumentus dėl 
pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašo papildymo iki kito termino pabaigos 2009 m. kovo mėn.?
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