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ĮVADAS

Pasiūlytas reglamentas turėtų pakeisti jau esančius teisės aktus (kadangi šie jau nebeskatina 
vystymosi ir naujovių, taip pat nebeteikia tinkamos aplinkos bei visuomenės apsaugos) nauja 
sistema, kurią sudarytų penki pagrindiniai punktai:

• naujos registracijos schemos įvedimas, kuris palaipsniui įtrauktų naujus ir jau 
egzistuojančius chemikalus;

• rizikos nustatymo funkcijos perkėlimas nuo valdžios institucijų 
gamintojams/importuotojams;

• masinių vartotojų skatinimas reikalauti (kada būtina ir tinkama) pateikti duomenis apie 
chemikalų tyrimus;

• leidimų sistemos sukūrimas ir taikymas kai kuriems ypatingiems chemikalams;
• didesnis skaidrumas ir išsamesnės informacijos apie chemikalus teikimas visuomenei.

PAGRINDAS

Kaip žinome, reglamento kūrimo procesas buvo ilgas, sudėtingas ir prieštaringas: praėjo dveji 
metai nuo Baltosios knygos priėmimo Parlamente (2001 m. lapkritis) iki projekto priėmimo 
Komisijoje (2003 m. spalis).

Ilgame procese dalyvavo visos suinteresuotos pusės: dėl pradinio projekto internetu buvo 
pareikšta apie 6000 nuomonių. Nuomonėse pareikšta kritika bei kontrargumentai privertė 
Komisiją pradinį tekstą keisti iš esmės.

Reformos principai bei tikslai (t.y. aplinkos ir sveikatos apsauga) nepakito, taip pat didesnis 
dėmesys buvo skirtas Europos pramonės konkurencingumo aspektams. Viso to rezultatas –
tekstas, kuris lems smarkų išlaidų sumažinimą.

DEBATAI PARLAMENTE

Keletą mėnesių po to, kai Komisija priėmė projektą, Parlamentas (ypač devyni komitetai, 
atsakingi už ataskaitos bei nuomonių pateikimą) surengė pirminius debatus dėl reglamento 
projekto.

Aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir maisto kokybės komitetas sudarė darbinį dokumentą, 
kuriame buvo išdėstyta daugumos bei mažumos narių nuomonė, išreikšta penktojoje 
Parlamento sesijoje.

Pradedant šeštąją Parlamento sesiją, komitetuose debatai šiuo klausimu suaktyvėjo, tikintis 
užtikrinti reglamento priėmimą pirmojo klausymo metu, kuris turėtų įvykti po vasaros 
pertraukos.

TARYBOS DARBAS
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Intensyvūs debatai vyko taip pat ir Taryboje.

Ad hoc darbo grupė, kuri buvo sudaryta iš Tarybos narių, atsakingų už pramonės bei 
ekonomikos konkurencingumą, dirba su anglovengriškuoju projektu, pavadintu „Vienas 
chemikalas – viena registracija“. Šis projektas numato vientisą registracijos sistemą, 
grindžiamą privalomu duomenų apie kiekvieną chemikalą teikimu.

Paskutiniame susirinkime darbo grupė sutelkė dėmesį į principus, kuriais būtų grindžiamas 
privalomas duomenų teikimas (ir ne tik apie tuos chemikalus, kurie buvo bandomi su 
gyvūnais), taip pat į galimybę įdiegti privalomą dalinimąsi išlaidomis.

Taip pat buvo aptartas įdomus nedidelės valstybių grupės pasiūlymas, išplečiantis reikalavimą 
teikti informaciją: įtraukiami ir tie chemikalai, kurių importuojamas ar gaminamas kiekis 
vyrauja nuo vienos iki dešimties tonų per metus.

POVEIKIO ANALIZĖ

Vienas iš labiausiai diskutuotų bei prieštaringiausių klausimų nuo Baltosios knygos priėmimo 
2001 m. buvo apytikslės REACH išlaidos bei projekto poveikis Europos chemijos pramonei.

Pastaraisiais mėnesiai Komisijos nustatyta studijai bei iš jos atsirasiančiam projektui 
reikalinga išlaidų suma yra 2,8-5,3 milijono eurų, tačiau ji buvo paneigta kitų studijų gausa, 
kurioms išleista beprotiškai didelė suma – 180 milijonų eurų.

Panašios buvo ir projekto REACH naudos prognozės. Šiuo atveju studijos, atliktos Komisijos 
bei suinteresuotų grupių, planuoja naudą nuo 4,8 milijono iki 230 milijonų eurų, atsižvelgiant 
į sumažėjusias sveikatos apsaugos išlaidas.

PROJEKTO ATASKAITOS GAIRĖS

Žinoma, kad Komisija ir toliau vykdo studijas, susijusias daugiau su tolimesnio sistemos 
įgyvendinimo problemomis, o ne pradinėmis jos stadijomis.

Laukdamas šių studijų rezultatų, aš remiuosi savo bendru Komisijos projekto vertinimu ir 
manau, kad pasiektas balansas turėtų būti ne sutrikdytas, o konsoliduotas bei pagerintas,  
siekiant sistemą padaryti efektyvesnę bei patikimesnę.

Remdamasis šiuo labai bendru vertinimu, priimu politinį sprendimą: aš ruošiuosi patekti naują 
projekto ataskaitą, kuri per daug nenutols nuo ankstesnės ataskaitos, bet joje daugiau dėmesio 
bus sutelkta į konkrečius prioritetus.

Mano pradinis tikslas vis dar yra sudaryti bei įgyvendinti veiksmingą registracijos, vertinimo 
bei leidimų naudotis chemikalais sistemą (be abejo, neatmetant galimybės šią sistemą 
perdirbti bei tobulinti).

Kaip pranešėjas, dėl to sutelksiu dėmesį į tuos aspektus, kurie įtakos REACH veiklai bei 
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efektyvumui. Be abejo, aš neignoruosiu klausimų, kurie tampriai susiję su aplinkosauga bei 
sveikatos apsauga.

Dėl šios priežasties norėčiau paprašyti bei rimtai apsvarstyti kitų komitetų teikimus apie 
nagrinėjamo reglamento dalis, kurios patenka jų kompetencijon.

Taigi dabar pateiksiu pagrindinius projekto ataskaitos teiginius, kuriuos išskyriau. Be abejo, 
aš laukiu bet kokių komentarų (net ir kritikos), kurie padės man patobulinti tekstą, kurį 
apsiėmiau parengti iki vasario vidurio.

1.  Registracija

Chemikalų registracija yra neabejotinai pats prieštaringiausias sistemos, kuria paremtas 
naujasis reglamentas, aspektas. Kaip mes žinome, visi chemikalai, kurių gaminama ar 
importuojama daugiau nei viena tona, turės būti registruojami.  

Kaip buvo vieningai susitarta dėl esminio sistemos aspekto, Komisija nustatė gamybos ar 
importo apimtį kaip kriterijų, įpareigojantį įtraukti chemikalus į REACH. Įvairių diskusijų 
metu daugelis tarpininkų pabrėžė, kad toks kriterijus nėra tinkamiausia priemonė protingai 
rizikai nustatyti (turima galvoje esmingesnės chemikalų charakteristikos – kenksmingumas 
arba sprogumas) bei buvo pateikta įvairių grupių pasiūlymų keisti šį kriterijų arba jį papildyti 
kitais kiekybiniais kriterijais, tokiais kaip esminis pavojingumas, naudojimo pobūdis bei 
sprogumas. 

Aš manau, kad toks požiūris prieštarauja Komisijos pasiūlymo esmei: reikalavimui, kad 
pramonė gautų adekvačią informaciją apie chemikalus ir naudotų ją chemikalų saugumui 
užtikrinti.

Registracijos etapo pagrindinis tikslas yra į sistemą įtraukti visus naujus ir jau egzistuojančius 
chemikalus, kurių daugumos (30000-70000-100000) poveikis ir pavojingumas yra nežinomas. 
Todėl tai turėtų būti daroma remiantis gamybos arba importo apimčių kriterijumi, kuris, mano 
nuomone, yra vienintelis užtikrinantis teisinį tikrumą.  

Tai yra pagrindas kitiems sistemos etapams vykdyti: vertinimui, leidimui naudoti chemikalus. 
Kaip vėliau pamatysime, būtent vertinimo etapo metu kiekybės kriterijus susiejamas su 
pavojingumo bei sprogumo faktoriais. 

Iš principo aš sutinku su Komisijos projekto 5 straipsnio formuluote, kuria (remiantis tranzito 
susitarimais) pristatoma kintama registracijos sistema, su laiku apimsianti apie 99% 
chemikalų. Visa apimtimi sistema pradės veikti po 11 metų.

Pačiu geriausiu atveju, t.y. jei projektas bus priimtas 2006 m., tai reiškia, kad sistema visa 
apimtimi pradės veikti 2017 m. Vadinasi, chemikalai, kurių gaminama ar importuojama 
daugiau nei viena tona (t.y. tie, kuriais labiausiai domisi SME) bei chemikalai, išvardinti 
straipsniuose, iš tiesų bus pradėti registruoti tik nuo tos datos.
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Dėl šių priežasčių aš nepristatysiu pataisų, keičiančių pasiūlytą mechanizmą.

Tačiau tai neturėtų reikšti, kad Komisijos pasiūlytas tekstas yra priimtinas ir nekeistinas.

Pavyzdžiui, aš manau, kad anglovengriškasis pasiūlymas „Vienas chemikalas – viena 
registracija“ yra įdomus. Kai „konsorciumo“ apibrėžimas bus išaiškintas teisiškai, remiantis 
šiuo pasiūlymu, galima bus sumažinti išlaidas ir supaprastinti bei apriboti eksperimentus su 
gyvūnais. 

Taip pat manau, kad reikėtų rimtai apsvarstyti kai kurių vyriausybių pasiūlymus įvesti 
griežtesnį reikalavimą teikti informaciją ir apie chemikalus, gaminamus ar importuojamus 
mažesniais kiekiais.  

Yra ir kita svarbi galimybė. Savo ankstesnėje ataskaitoje pasiūliau (94 bei 95 pataisose) 
įgyvendinti reglamento peržiūrėjimo procedūrą. Esu linkęs patvirtinti bei pabrėžti tokios 
galimybės būtinumą, tam kad būtų pakeisti prioritetiniai kriterijai atsižvelgiant į visų, 
dalyvaujančių sistemoje, praktiką, ypač į agentūros praktiką. 

Jeigu bus nuspręsta imtis reglamento peržiūros, jos laikas turės būti labai rimtai apsvarstytas 
bendrame Komisijos pasiūlyto plano kontekste.

Galiausiai, chemikalų, išvardintų straipsniuose, registracijos klausimas pareikalaus rimtų 
svarstymų, kadangi tai labai glaudžiai susiję su tarptautine prekyba.

Šiuo klausimu tikiuosi sulaukti pagalbos iš komitetų, kurie yra atsakingi už šias sritis.

Tuo tarpu aš ketinu sukurti bei įgyvendinti Europos „saugių chemikalų“ reklaminio ženklo 
idėją.

2.  Vertinimas bei agentūros vaidmuo

Kaip jau minėta, Komisijos projekto 43a straipsniu siūloma įvesti vertinimo etapą, kuris 
nebebūtų susietas vien tik su gamybos ir importo apimtimis, bet taip pat atspindėtų chemikalų 
rizikos faktorius1.

Komisijos projekte siūlomas dviejų tipų vertinimas: dokumentų vertinimas (už kurį būtų 
atsakingos valstybės narės) ir chemikalų vertinimas.

Didžiausios problemos kyla apibrėžiant agentūros bei valstybių narių atsakingų institucijų 
tarpusavio santykius. Kritika buvo išreikšta ir keliose pastabose dėl numatytų procedūrų 
kompleksiškumo. Rizikinga tai, kad decentralizuotas sprendimų priėmimas gali lemti 
procedūrų skirtumus valstybėse ir tuo sukelti sumaištį vidaus rinkoje. 

  
1 Pasak straipsnio formuluotės, „Vertinimo kriterijus sudaro duomenys apie pavojingumo laipsnį, sprogumą ir 
gamybos arba importo apimtis“.
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Pagal Komisijos projekto 43 a straipsnį agentūra nustatys tolesnio chemikalų vertinimo 
kriterijus. Valstybės narės vadovausis šiais kriterijais tolesnėje savo veikloje.

Šiuo klausimu ruošiuosi peržiūrėti pataisas, pateiktas savo ankstesnėje ataskaitoje: kokiais 
straipsniais vadovaujantis agentūrai suteikta funkcija sudaryti prioritetinį vertintinų chemikalų 
sąrašą. Tuomet valstybės narės šiuos chemikalus įtrauks į savo naudojamus sąrašus.

Taip pat ruošiuosi peržiūrėti pasiūlytas pataisas sustiprinti agentūros centrinį vaidmenį, 
išsamiau apibrėžiant agentūros institucinius pagrindus. Šiam darbui kaip pavyzdį pasirinkau 
Europos Medicinos produktų vertinimo agentūrą. 

3.  Įgaliojimai ir substitucija

Tai pat iškilo substitucijos klausimas. Tai labai subtilus klausimas tiek aplinkosaugos, tiek 
sveikatos apsaugos, tiek inovacijų bei aplinkos, kurioje būtų naudojamos aplinkai 
nekenksmingos medžiagos bei technologijos, sukūrimo požiūriais. Tai yra vienas svarbiausių 
reglamente suformuluotų tikslų.

Ankstesnėje projekto ataskaitoje (47-61 pataisos) aš pabrėžiau substitucijos principo svarbą, 
nubrėždamas glaudesnę sąveiką tarp medžiagų patvirtinimo (bei atnaujinimo peržiūrėjimo) 
bei substitucijos (CMR kat. 1 ir 2, PBT, vPVB, ir pan.).

Mano nuomonė šiuo klausimu išlieka nepakitusi: pasiūlytas eiliškumas turi būti pakeistas, 
sumažinant tiek konceptualiai, tiek teisiškai problemiško straipsnio „tinkama kontrolė“ (kuris, 
kaip numatyta, yra pagrindinis kriterijus suteikiant leidimus) apimtį, taip pat nustatant 
artimesnį bei aiškesnį ryšį tarp leidimo (taip pat atnaujinimo bei peržiūrėjimo) ir substitucijos 
principo.

Iš tikrųjų tai turėtų reikšti:

- leidimas išduodamas, jei socialinė ir ekonominė nauda yra žymiai didesnė už tikėtiną 
pavojų sveikatai bei aplinkai, jei yra įrodyta, kad nėra tinkamų alternatyvių 
technologijų bei substitutų ir (tik kaip antrinis kriterijus) jei medžiaga yra patikrinta;

- sprendimas turi būti pagrįstas dokumentais, įskaitant ir svarią socialinę-ekonominę bei 
alternatyvų analizę; 

- leidime turi būti aiškiai ir įpareigojamai nurodyta galiojimo laikas, peržiūrėjimo data, 
stebėjimo ir kontrolės planai.

Ir pagaliau – siūlau nepamiršti ir kitų aspektų: apibrėžimų, atsakomybės ribų ir pan. 


