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ĮŽANGA
Šis leidinys – tai projekto „Baltijos šalių veiksmai siekiant
sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis“
(BaltActHaz) dalis. BaltActHaz projektu siekiama padėti
Baltijos šalims įgyvendinti ES Bendrąją vandens politikos
direktyvą 2000/60/EB (BVPD), Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės direktyvą 96/61/EB, 2008/1/EB (TIPK), netrukus
numatomą priimti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą bei
naująjį Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės
aplinkos apsaugos (HELCOM) Baltijos jūros veiksmų planą
dėl pavojingų medžiagų mažinimo.

problemas, kurios kyla Baltijos valstybių kompetentingoms
institucijoms įgyvendinant šiuos teisės aktus, bei pateikti
galimus problemų sprendimus.

BVP, TIPK (Pramoninių išmetamųjų teršalų 2010/75/ES (PIT))
direktyvos bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
2006/1907 (REACH) – tai plačiausiai nagrinėjamus aspektus
aprėpiantys ES aplinkosauginiai teisės aktai. Įgyvendinat
juos Baltijos valstybėms kilo ir tebekyla daug išbandymų.
Pavyzdžiui, įrenginiai, kurių veiklą reglamentuoja TIPK
direktyva, gali turėti įtakos vandens aplinkai tiek tiesiogiai,
tiek netiesiogiai išleidžiant teršalus, tiek per vandens gavybą.
Taip pat reikalaujama, kad minėtos valstybės atsižvelgtų į
aplinkos kokybės standartus, nustatytus ES ir nacionaliniuose
teisės aktuose, įskaitant poįstatyminius teisės aktus. Tikimasi,
kad REACH reglamento dėka bus gauta išsamios informacijos
ir apie pavojingas vandens aplinkai chemines medžiagas, kuri
galėtų padėti įgyvendinant vandens apsaugos teisės aktus.
Vis dėlto susieti minėtus teisės aktus yra nelengva.

· rekomendacijos valdžios įstaigoms, patariančios, kaip daugiau
prisidėti įgyvendinant ir vykdant BVPD, TIPK/PIT direktyvos
bei REACH reglamento reikalavimus, kad būtų galima
užtikrinti, jog visose valstybėse narėse leidimų išdavimas
ir įgyvendinimas atitinka visų teisės aktų reikalavimus,
ir tuo pačiu padėti pagerinti aplinkos patikrinimų kokybę
bei leidimuose nustatytų sąlygų vykdymą.

Todėl šiame leidinyje siekiama ištirti ir pateikti informaciją
apie tai, kaip skirtingi teisės aktai, pvz., TIPK direktyva ir
REACH reglamentas galėtų padėti įgyvendinant BVPD tikslus
bei kartu išnagrinėti svarbiausias šių teisės aktų sąsajas,
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Leidinyje daugiausiai dėmesio skiriama šiems klausimams:
· skirtingų teisės aktų atsiradimo prielaidų apžvalgai (siekiama
suprasti jų koncepciją, susijusią su pavojingų medžiagų
valdymu);
· pagrindinės cheminių medžiagų ir specialiųjų aplinkos
apsaugos teisės aktų sąsajos;

Leidinys pirmiausiai skiriamas nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms ir regioninėms institucijoms, atsakingoms
už išvardytų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų
medžiagų valdymą, įgyvendinimą ir vykdymą, ypatingą
dėmesį skiriant institucijoms, išduodančioms leidimus
pramonei ir atliekančioms pramoninių nuotekų stebėseną,
taip pat institucijoms, nustatančioms pavojingų medžiagų
mažinimo priemones.

1. TEISĖS AKTAI
Vandens kokybės standartus nustatančiais teisės aktais
siekiama užtikrinti gerą paviršinių vandenų kokybę, tačiau
apie priemones, kurios padėtų šiuos tikslus pasiekti, teisės
aktuose daug nekalbama. Vandens kokybė labai priklauso
nuo to, kiek į jį išleidžiama pavojingų cheminių medžiagų, o
tai reglamentuoja jau kiti teisės aktai. Toliau pateikiamame 1
pav. iliuostruojami REACH reglamentas ir TIPK direktyva bei
kelios pagal šiuos teisės aktus taikomos priemonės, kurios
padeda įgyvendinti vandens kokybę nustatančiuose teisės
aktuose numatytus tikslus.

Vandens kokybės
standartus nustatančių
teisės aktų tikslas

Kad būtų galima suprasti, kaip siejasi visi šie teisės aktai, kaip
jie veikia vienas kitą ir galiausiai – koks jų poveikis vandens
kokybei, būtina nors minimaliai žinoti apie kiekvieną minėtą
teisės aktą. Todėl kituose skyriuose ir pateikiame trumpą
svarbiausių teisės aktų – BVPD, REACH reglamento ir TIPK
direktyvos – apžvalgą.

Galimi teršalų išleidimo į vandenį šaltiniai

Pramonė (pavojingų cheminių
medž. gamyba ir naudojimas)

Gera kokybė =
pavojingų
cheminų medž.
koncentracija<AKS

Žemdirbystė
Nuotėkų valymo įrenginiai:
<- namų ūkiai,
<- pramonė
Atmosferiniai krituliai
(pavojingų cheminių medž.
gamyba ir naudojimas)

1 pav. Galimi teršalų išleidimo į vandenį šaltiniai bei teisės aktai ir priemonės pavojingų medžiagų išmetimui kontroliuoti ir sumažinti.

Duomenys apie cheminių medžiagų savybes
perduodami tiekimo grandinėje taikant
registracijos ir autorizacijos procedūras,
apribojimus, atnaujintus SDL, klasiﬁkaciją,
informacijos perdavimą tiekimo grandinėje.

Pramoninės taršos kontrolė:
teisės aktai ir priemonės

Gaminiuose esančios
medžiagos, kurios pateks
į aplinką

REACH reglamentas,
KŽP reglamentas,
žaliavos.

REACH reglamentas,
gaminiai,
gaminių saugumas.

Teršalų išmetimas,
TIPK, BVP direktyvos.

Apriboti arba uždrausti
tam tikras medžiagas
gaminiuose

AKS, stebėsena.
Leidimai. ELV, GPGB ir tinkamos teršalų išmetimo
mažinimo priemonės (pvz., pavojingų medžiagų
pakeitimas kitomis, plitimo sulaikymas, gamybos kontrolė ir pan.).
2 pav. Teisės aktai ir priemonės pramoninės taršos kontrolei ir mažinimui.

5

Gera vandens telkinio cheminė būklė būna tada, kai prioritetinių
medžiagų bei kitų teršalų, išvardintų papildančioje AKS
direktyvoje 2008/105/EB, lygis atitinka aplinkos kokybės
standartą (AKS). Aplinkos kokybės standartas (AKS) reiškia
„tam tikrą teršalo ar teršalų grupės koncentraciją vandenyje,
nuosėdose ar biotoje, kurios negalima viršyti siekiant apsaugoti
žmogų ir aplinką“.

1.1. TRUMPAI APIE
BVPD IR AKS
1.1.1. Tikslai
Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB (BVPD)
priimta siekiant suformuoti naują, išsamią vidaus paviršinių
vandenų, tarpinių vandenų, pakrančių vandenų ir gruntinių
vandenų apsaugos tvarką, kuri, be kita ko, būtų įgyvendinama
taikant cheminės taršos prioritetinėmis (pavojingomis)
medžiagomis mažinimo priemones.
Prioritetinių medžiagų srityje BVPD numato kelis ilgalaikius
tikslus:

33 medžiagos arba medžiagų grupės, kurios kelia didžiausią
susirūpinimą Europos vandenims, yra įtrauktos į prioritetinių
medžiagų sąrašą. 13 šio sąrašo medžiagų ir medžiagų grupių
pripažintos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis, kurios
kelia ypač didelį susirūpinimą ir kurių naudojimas iki 2020 m.
turi būti nutrauktas arba jų išleidimas, išmetimas ir nuotėkis į
aplinką turi būti mažinamas. Dabartinis tokių medžiagų sąrašas
pateikiamas 1 lentelėje. Šis sąrašas peržiūrimas kas 4 metus.

· neleisti bloginti paviršinio ir požeminio vandens kokybės;
· taikant visas paviršinio ir požeminio vandens telkinių
apsaugos, stiprinimo ir atkūrimo priemones 2015 m. pasiekti
gerą paviršinio ir požeminio vandens cheminę būklę;
· iki 2020 m. palaipsniui mažinti taršą prioritetinėmis
medžiagomis ir nutraukti prioritetinių (pavojingų) medžiagų
išmetimą, išleidimą ir nuotėkį į paviršinius vandenis.

1 lentelė. Prioritetinių medžiagų sąrašas, taikomas vandens politikos
srityje (Direktyva 2008/105/EB).

Ar pripažinta
kaip prioritetinė
pavojinga
medžiaga

Ar pripažinta
kaip prioritetinė
pavojinga
medžiaga

Eil.
Nr.

Prioritetinės medžiagos pavadinimas

16

Heksachlorobenzenas

X

17

Heksachlorobutadienas

X

18

Heksachlorcikloheksanas

X

19

Izoproturonas

20

Švinas ir jo junginiai

21

Gyvsidabris ir jo junginiai

22

Naftalenas

23

Nikelis ir jo junginiai

24

Nonilfenoliai (4-(para)-nonilfenolis)

25

Oktilfenoliai
(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolis)

26

Pentachlorobenzenas

27

Pentachlorofenolis

28

Poliaromatiniai angliavandeniliai

X

(Benz(a)pirenas)

X

X

Eil.
Nr.

Prioritetinės medžiagos pavadinimas

1

Alachloras

2

Antracenas

3

Atrazinas

4

Benzenas

5

Brominti difenileteriai
(Pentabromodifenileteris (tos pačios
rūšies atstovų numeriai 28, 47, 99, 100,
153 and 154))

X

6

Kadmis ir jo junginiai

X

(Benz(b)ﬂuoroantenas)

X

7

C10-13- chloralkanai

X

(Benz(g, h, i)perilinas)

X

8

Chlorfenvinfosas

(Benz(k)ﬂuoroantenas)

X

9

Chlorpyrifosas (Chlorpyrifoso etilas)

(Inden(1,2,3-cd)pirenas)

X

10

1,2-dichloretanas

29

Simazinas

11

Dichlorometanas

30

Tributilalavo junginiai

X

12

Di(2-etilheksilas)ftalatas (DEHP))

(Tributilalavo-katijonai)

X

13

Diuronas

14

Endosulfanas

15

Fluoroantenas
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X

X

31

Trichlorobenzenai

32

Trichlorometanas (Chloroformas)

33

Triﬂuralinas

X

X

1.1.2. Pagrindiniai principai
BVPD pateikiamos kelios svarbios numatytų tikslų siekimo
priemonės: upių baseinų rajonų valdymo planai (UBRVP)
ir priemonių programos (PP), aplinkos kokybės standartai
(AKS) bei paviršinio vandens ekologinės arba cheminės būklės
stebėsena.

Upių baseinų rajonai ir upių baseinų rajonų
valdymo planai
Siekiant užtikrinti gerą viso vandens telkinio vandens
kokybę, BVPD priemonės taikomos visiems vandens telkinio
baseino rajono vandenims, nes vandens tarša nepaiso jokių
administracinių sienų.
BVPD nustatyta, kad pagrindinė administracinė priemonė
yra upių baseinų rajonų valdymo planai (UBRVP), kuriuos
valstybės narės turi sudaryti kiekvienam tik jų teritorijoje
esančiam upių baseinų rajonui. Tarpvalstybinių upių baseinų
rajonų, esančių keliose Bendrijos valstybėse narėse, atveju
valstybės narės užtikrina, kad pagal galimybes koordinuotų
veiksmų dėka būtų sukurtas vieningas tarpvalstybinis upės
baseino rajono valdymo planas. Tokius UBRVP kompetentingos
institucijos turi peržiūrėti reguliariai kas 6 metus. Pirmasis
UBRVP, numatantis veiksmų programą iki 2015 m., buvo
paskelbtas 2009 m. gruodžio mėn.
UBRVP – tai prevencinė priemonė, neleidžianti problemoms
pasklisti viso baseino mastu.
UBRVP yra detaliai išdėstytos iškeltų tikslų pasiekimo per
nustatytą laiką priemonės ir būdai. Kiekviename UBRVP
numatyti keli svarbūs upės baseino rajono valdymo elementai:

- vandens telkinio būklės įvertinimas. Atliekant tokį įvertinimą,
apibūdinamas upės baseino rajonas (apibrėžiama, ką reiškia
„gera ekologinė būklė“, ir kartu nustatoma esama būklė),
apžvelgiama žmogaus veiklos įtaka baseino vandeniui
(įvertinamos apkrovos), atliekama vandens naudojimo
ekonominė analizė ir pan.;
- priemonių programos (PP). Kiekviename UBRVP būna
numatytos priemonių programos, kurias įgyvendinant būtų
siekiama upių baseino rajonui numatytos vandens kokybės.
BVPD nustatyta, kad kiekviena valstybė narė pati numato
taikytinas priemones gerai vandens kokybei pasiekti;
- stebėsena ir peržiūrėjimas. Reikalaujama, kad valdžios
institucijos stebėtų vandens telkinių būklę ir pasiekiamus
nustatytus rezultatus. Tai kartu yra ir efektyvumo įvertinimas
– nuo šios stebėsenos rezultatų turėtų priklausyti, ar siekiant
tikslų, tą planą reikėtų peržiūrėti ir iš naujo apsvarstyti.

Aplinkos kokybės standartai
Strategija, padėsianti įveikti vandens taršą cheminėmis
medžiagomis, numatyta Bendrosios vandens politikos
direktyvos 2000/60/EB (BVPD) 16 straipsnyje. Pirmasis
žingsnis žengtas patvirtinant prioritetinių medžiagų sąrašą
(žr. 1 lentelę). Tikslas – nustatant Europos aplinkos kokybės
standartus, užtikrinti aukštą apsaugos nuo pavojų lygį, kurį
vandens aplinkai arba per vandens aplinką galėtų sukelti
tokios prioritetinės medžiagos. Direktyvoje 2008/105/EB yra
nustatyti aplinkos kokybės standartai, taikomi 41 medžiagai
(33 prioritetinės medžiagos ir 8 papildomi teršalai). Be to,
valstybės narės turi nustatyti speciﬁnius upių baseinų rajonų
teršalus, numatyti jiems nacionalinius AKS bei įtraukti juos
į stebėsenos programas. Siekiant patikrinti, kaip laikomasi
Europos arba nacionalinių aplinkos kokybės standartų, BVPD
numatyta cheminių medžiagų stebėsena aprėpia visą paviršinį
ir požeminį vandenį. BVPD numatyta, kad į upių baseinus
išleidžiamų visų prioritetinių medžiagų stebėsena turi būti
atliekama kartą per mėnesį, o kitų dideliais kiekiais išleidžiamų
teršalų stebėsena − kartą per tris mėnesius.

2 pav. Tarpvalstybinių Dauguvos ir Nemuno upių baseinų rajonų apžvalga.
Baseinų rajonai aprėpia Rusiją, Latviją, Baltarusiją ir Lenkiją, o upės įteka į
Baltijos jūrą.
Šaltinis: http://enrin.grida.no/databasin/index_maps.cfm
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- papildomos priemonės – tai priemonės, kurios parengiamos
ir įgyvendinamos greta pagrindinių priemonių tam, kad
siekiant tikslų „užpildytų likusias spragas“.

1.1.3. Priemonės
Nors pagal BVPD kiekvienai valstybei narei ir suteikta teisė
pačiai pasirinkti geros vandens kokybės užtikrinimo priemones,
išsamaus šių priemonių sąrašo nėra numatyta.

Vandens telkiniams, kurių būklė neatitinka aplinkos apsaugos
kokybės, taikomos tokios privalomos priemonės:

Direktyvoje tokios priemonės suskirstytos į pagrindines
ir papildomas:

· trikdžių priežasčių tyrimas (t. y. taršos šaltinių tyrimas);

- pagrindinės priemonės, be kita ko, yra tos, kurias įgyvendinti
būtina pagal Europos Sąjungos teisės aktus, t. y. valstybės
narės privalo laikytis TIPK direktyvos, Nitratų direktyvos
ir kitų teisės aktų nuostatų dėl teršalų išmetimo kontrolės,
išmetamų teršalų ribinių verčių ir leidimų išdavimo. Kadangi
būtina atsižvelgti ir į vietines aplinkos sąlygas (aplinkos
kokybės standartus), pasiekti BVPD nustatytų tikslų padėtų
ir vietiniai teisės aktai. Direktyvoje pabrėžiama, jog tais
atvejais, kai pagal kokybės standartą būtinos griežtesnės sąlygos
negu tos, kurios būtų taikomos pagal galiojančius Europos
Sąjungos teisės aktus, atitinkamai nustatoma griežtesnė
teršalų išmetimo kontrolė;

· stebėsenos principų peržiūrėjimas ir atitinkamas
jų pakoregavimas;

· visų atitinkamų autorizacijų ir leidimų dėl teršalų išleidimo
peržiūrėjimas;

· esant būtinybei – nustatomi griežtesni aplinkos kokybės
standartai teršalams.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI
Kompetentinga institucija

Aplinkos apsaugos agentūra http://gamta.lt

Prioritetinių medžiagų sąrašas

2006 m. Nuotekų tvarkymo reglamentas D1-236 (pakeistas 2010 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-416)

AKS ir ITRV

2006 m. Nuotekų tvarkymo reglamentas D1-236 (pakeistas 2010 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-416)

Lietuvos upių baseinai
UBRVP ir PP
http://vanduo.gamta.lt/cms/index
Stebėsenos programa
Stebėsenos rezultatai
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1.2. TRUMPAI APIE TIPK
IR PIT DIREKTYVAS
1.2.1. Tikslai
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyva
2008/1/EB (TIPK direktyva) reikalauja, kad valstybės narės
vietiniu mastu reguliuotų teršalų iš tam tikrų pramonės ir
žemės ūkio įrenginių išmetimą į orą, dirvožemį ir vandenį,
tam tikslui išduodamos leidimus ir reikalaudamos vykdyti
juose nustatytas sąlygas. TIPK direktyva siekiama, kad už
teršalų išmetimo prevenciją, sumažinimą ir likvidavimą būtų
atsakinga pati teršalus išmetanti įmonė.
Direktyva taikoma tik didelėms įmonėms, kurios priskiriamos
šešioms pramoninės veiklos rūšių kategorijoms: energetikos
pramonė, metalų gamyba ir apdirbimas, naudingųjų iškasenų
pramonė, chemijos pramonė, atliekų tvarkymas ir kitos veiklos
rūšys. Į kitų veikos rūšių kategoriją patenka pramonės įmonės,
kurios gamina celiuliozę ir popierių, kuriose atliekamas
tekstilės apdorojimas, kailių ir odų rauginimas, gaminami
maisto produktai bei intensyviai auginami paukščiai ir kiaulės.
Visoje ES yra maždaug 52 000 tokių įmonių.
TIPK direktyvoje aptariami ir protingo gamtinių išteklių
valdymo, atliekų mažinimo, utilizavimo arba poveikio jas
tvarkant minimizavimo, efektyvaus energijos vartojimo,
avarijų prevencijos ir sumažinimo klausimai, tačiau pripažinta,
kad vis tik nepakanka tinkamai kontroliuoti pramoninių
teršalų išmetimą ir kad reikia dar geriau apsaugoti gamtą
bei žmonių sveikatą, kartu supaprastinant esamą teisinę
bazę ir sumažinant nebūtinas administracines išlaidas. Todėl
2005 m. lapkričio mėn. Europos Komisija ėmėsi peržiūrėti
pramoninių teršalų išmetimą reglamentuojančius Europos
Sąjungos teisės aktus ir 2010 m. gruodžio 17 d. priėmė naują
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą 2010/75/ES (PIT).
Ši direktyva įsigaliojo 2011 m. sausio 6 d.
PIT užtikrina žymiai geresnes esamų septynių direktyvų,
kurias ji turėtų pakeisti, nuostatų sąsajas:
1) didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos (DKDĮD);
2) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos (TIPK);
3) atliekų deginimo direktyvos (ADD);
4) tirpiklių emisijų direktyvos (TED);
5) trijų galiojančių direktyvų dėl i) titano dioksido tvarkymo
(78/176/EEB), ii) titano dioksido stebėsenos ir sekimo
(82/883/EEB) ir iii) taršos titano dioksidu mažinimo
programų (92/112/EEB).

PIT direktyva sugriežtina ITRV (nuo 2016 m. įrenginiai turės
atitikti griežtesnius apribojimus), ja siekiama sustiprinti
GPGB koncepciją ir užtikrinti nuoseklesnį jų taikymą visose
valstybėse narėse, t. y. bus reikalaujama, kad dokumentai,
kuriuose pateikiamos išvados dėl ES lygmeniu sukurtų GPGB,
būtų laikomi informaciniais dokumentais nustatant leidimų
sąlygas valstybės narės lygmeniu. PIT direktyvoje nustatoma
daugybė mechanizmų, kuriais galima patikrinti, kaip valstybės
narės laikosi PIT direktyvos, ir kartu priversti ją vykdyti. Prie
tokių mechanizmų priskiriama teršalų išmetimo stebėsena,
ataskaitų teikimas ir patikrinimai.

1.2.2. Pagrindiniai principai
Kad būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis, pagal
TIPK ir PIT direktyvas būtina taikyti kompleksinį požiūrį.
• Leidimai. Kiekvienam įrenginiui, kuriam taikoma TIPK
direktyva, yra privaloma autorizacija, kuri atliekama išduodant
leidimus. Leidimas – tai rašytinis sprendimas, leidžiantis
tam tikromis sąlygomis eksploatuoti visą įrenginį arba jo
dalį. Kiekviename leidime būna nurodytos kelios svarbios
su teršalų išmetimu į aplinką susijusios sąlygos:
- geriausi prieinami gamybos būdai. Pagrindinis reikalavimas,
kuris keliamas TIPK direktyvoje numatytuose leidimuose –
nurodyti geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), kurie
taikomi taršos prevencijai užtikrinti. GPGB apibrėžime žodis
„prieinamas“ reiškia tokį būdą, kuris būtų įgyvendinamas
esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms,
kartu atsižvelgus į kaštus ir pranašumą. Nustatant GPGB
reikia atsižvelgti į įrenginių technines charakteristikas, jų
geograﬁnę vietą ir vietines aplinkos sąlygas. Vertinant juos kaip
ekonominius veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti apibrėžiant
GPGB, pastebėta, kad Europoje jie būna labai nevienodi,
todėl atsiranda reikšmingi valstybių narių taikomų išmetamų
teršalų ribinių verčių skirtumai. Esamuose informaciniuose
dokumentuose apie GPGB (BREF) pateikiamos rekomendacijos
įvairioms pramonės šakoms, kurioms taikoma TIPK direktyva,
GPGB. Šias rekomendacijas galima rasti interneto svetainėje
http://eTIPKb.jrc.es/reference/. BREF siekiama aprašyti būtent
tuos būdus, kurie galėtų būti laikomi geriausiais prieinamais
gamybos būdais, ir kartu pateikti tokių GPGB atveju taikomas
išmetamų teršalų vertes;
- išmetamų teršalų ribinė vertė (ITRV) į leidimus turėtų
būti įrašoma remiantis GPGB. Be to, TIPK direktyva aiškiai
nustato, kad leidimuose nurodoma ITRV turi atitikti ir kituose
ES teisės aktuose nustatytas vertes. Daugybė tokių ITRV
(pvz., titano dioksido, atliekų deginimo, miesto nuotekų
valymo ir pan.) yra nustatyta skirtinguose ES teisės aktuose.
Direktyvose nustatytos ITRV tėra galimos minimalios
leidimo išdavimo sąlygos, nes jei įvertinus GPGB prieinama
išvados, jog reikia taikyti griežtesnes sąlygas, leidimuose
ir turi būti nustatomos tokios griežtesnės sąlygos.
Reikia atsižvelgti ir į vietines aplinkos sąlygas (aplinkos kokybės
standartus), t. y. jei taikant BVPD pagal AKS reikia griežtesnių
negu GPGB sąlygų, leidimo sąlygose reikalaujama taikyti
papildomas priemones;
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- stebėsena. TIPK direktyvoje numatyti tam tikri reikalavimai,
kuriais siekiama užtikrinti, kad joje nustatyta sistema būtų
praktiškai taikoma ir vykdoma. Valstybės narės privalo
užtikrinti, kad būtų laikomasi leidimuose nustatytų sąlygų
ir kad įmonės kompetentingoms institucijoms nuolat pateiktų
teršalų išmetimo stebėsenos rezultatus. Įmonių prievolė
vykdyti stebėseną ir pateikti ataskaitas turėtų būti nustatyta
leidimuose. Paprastai visa tai reiškia, kad įmonė privalo stebėti
iš įrenginio išmetamų nurodytų teršalų koncentraciją, taip
pat ir daugelį kitų įrenginio eksploatavimo aspektų (pvz.,
pateikti ataskaitas apie įrenginio saugumą, informuoti apie
atliekų susidarymą ir pan.). Kai kuriais atvejais (pvz., kai
įrengimai dideli arba jų eksploatacija kelia susirūpinimą) gali
būti reikalaujama stebėti ir supančią aplinką. PIT direktyvoje
numatyta, kad įmonė privalo periodiškai stebėti pavojingas
medžiagas, esančias gamykloje ir galinčias užkrėsti dirvožemį
bei požeminį vandenį. Be to, įmonės privalo kompetentingoms
institucijoms sudaryti galimybes patekti į įmonę ir padėti
atliekant patikrinimus bei kitas stebėsenos funkcijas.
• Ataskaitų apie išmetamuosius teršalus teikimas. Duomenis
apie teršalų išmetimą iš įrenginių, kuriems taikoma TIPK
direktyva, būtina pateikti kasmet. Jie saugomi Europos
išmetamų ir pernešamų teršalų registre (E-PRTR) (http://
prtr.ec.europa.eu/). Tai visas Europos šalis aprėpiantis
registras, kuriame nesudėtinga surasati su aplinkos apsauga
susijusius duomenis apie pramonės įrenginius. Šis registras
pakeitė anksčiau buvusį Europos teršalų išmetimo registrą
(EPER). Šiame registre saugomi aplinkos apsaugai aktualūs
duomenys apie 28000 įrenginius, apimant 65 ekonomines
veiklas Europoje. Čia galima rasti informaciją apie kiekvieno
įrenginio į orą, vandenį ir dirvožemį išmetamų teršalų kiekį,
apie tai, kiek teršalų iš sąrašo (į kurį įtrauktas 91 pagrindinis
teršalas) už įrenginių ribų pernešama per atliekas ir nuotekas.

• Leidimų peržiūrėjimas. TIPK direktyvoje nustatyta,
kad leidimus būtina periodiškai peržiūrėti. Nors leidimų
peržiūrėjimo dažnumas nėra nustatytas, tačiau direktyvoje
akcentuojama nemažai aplinkybių, kurioms esant leidimus
būtina peržiūrėti ir galbūt jų išdavimą apsvarstyti iš naujo.
Prie tokių aplinkybių priskiriami įrenginiuose vykstantys
procesai (pvz., atsiranda kitoks taikomų GPGB apibūdinimas,
ES teisės aktais įvedamos naujos ITRV arba prireikia taikyti
tobulesnes apsaugos priemones) ir su įrenginių poveikiu
aplinkai susiję klausimai (pvz., kai taršos poveikis yra toks
didelis, kad reikia taikyti pakeistas ITRV, arba pagal ES teisės
aktus atsiranda naujos prievolės, pvz., įvesti AKS).
• Patikrinimas ir vykdymas. PIT direktyva žymiai išsamiau negu
TIPK direktyva nusako, kaip reikia atlikti patikrinimus ir vykdyti
reikalavimus. PIT direktyva reikalauja, kad valstybės narės
parengtų patikrinimų planus. Be informacijos apie įrenginius,
tokiuose planuose būtina numatyti bendrą atitinkamų svarbių
aplinkos apsaugos klausimų įvertinimą. Tokių planų pagrindu
būtina parengti patikrinimų programas, kurias įgyvendinant
galėtų būti atliekami tiksliniai, sisteminiu rizikos aplinkai
vertinimu pagrįsti patikrinimai. Minimalus rizikos kriterijus
galėtų būti „galimas ir faktinis aptariamųjų įrenginių poveikis
žmogaus sveikatai ir aplinkai, atsižvelgiant į teršalų išmetimo
lygius ir teršalų rūšis, vietinės aplinkos jautrumą bei avarijų
riziką.“ Norint nustatyti visus svarbius įrenginių poveikius,
pakanka atlikti įprastą patikrinimą. Tokių patikrinimų pakanka
ne tik siekiant nustatyti, ar laikomasi leidimuose nurodytų
sąlygų, bet ir, ar tuose leidimuose nustatytos sąlygos yra
veiksmingos. Vadinasi, inspektoriai turėtų įvertinti ir tam
tikrų leidimo sąlygų išdavimo priežastis, ir, ar juos išdavus
buvo pasiektas numatytas tikslas (pvz., vietinės aplinkos
apsaugos tikslai).

INFORMACINIAI ŠALTINIAI
Kompetentinga institucija

Aplinkos apsaugos agentūra http://gamta.lt

Įstatymai

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės (2005
m. birželio 29 d. Įsakymas Nr. D1-330)

BREF

Santrauka lietuvių kalba: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e-01868bf61adb

Prašymo išduoti leidimą
pavyzdys: prašymo išduoti
leidimą forma ir leidimas

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=266d9067-c315-4045-a548-0150f9e9196a

Išduoti leidimai

Išduoti leidimai saugomi regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, į kuriuos reikėtų kreiptis
norint susipažinti su konkrečiu leidimu.
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1.3. TRUMPAI APIE REACH
IR KŽP REGLAMENTUS
1.3.1. Tikslai
Santrumpa REACH anglų kalba reiškia cheminių medžiagų
registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimus. REACH
reglamentas Nr. 1907/2006 įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. ir yra
esminės cheminių medžiagų naudojimą reglamentuojančių
ES teisės aktų reformos pagrindas.
Pagrindiniai REACH reglamento tikslai: užtikrinti aukštą
žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo pavojų, kuriuos
gali sukelti cheminės medžiagos, lygį, skatinti alternatyvius
bandymų metodus, užtikrinti laisvą cheminių medžiagų
judėjimą rinkoje ir stiprinti konkurencingumą bei naujovių
diegimą. Taikant REACH reglamentą, atsakomybė už cheminių
medžiagų sukeliamų pavojų įvertinimą ir valdymą bei tinkamos
saugos informacijos pateikimą vartotojams tenka pramonei.
Tais atvejais, kai dėl pavojingų medžiagų prireikia papildomų
veiksmų ES lygmeniu, jų lygiagrečiai gali imtis ir Europos
Sąjunga.

KŽP reglamente nėra nustatyti reikalavimai, kaip reikėtų
pateikti informaciją (išskyrus ﬁzikinių savybių apibūdinimą)
– juos nustato REACH reglamentas. Nustačius pavojingas
savybes ir priskyrus medžiagą ar mišinį atitinkamai kategorijai,
gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai bei platintojai,
taip pat tam tikrų speciﬁnių prekių gamintojai ir importuotojai
apie nustatytus tų medžiagų ar mišinių keliamus pavojus
turėtų pranešti kitiems tiekimo grandinės dalyviams.
Medžiagos ar mišinio keliamas pavojus reiškia, kad yra galimybė,
jog ta medžiaga ar mišinys padarys žalą. Pavojus priklauso
nuo medžiagai ar mišiniui būdingų savybių. Todėl atliekant
pavojaus vertinimą, medžiagai ar mišiniui būdingos savybės
vertinamos pagal tai, ar jos gali sukelti kokią nors žalą. Kai
nustatyto keliamo pavojaus pobūdis ir sunkumas atitinka
klasiﬁkacijos kriterijus, priskiriama atitinkama klasiﬁkacijos
kategorija, pagal kurią suprantama, kokią žalą žmogui ar
aplinkai gali sukelti naudojama cheminė medžiaga ar mišinys.
Paženklinus cheminę medžiagą arba mišinį naudotojas gauna
informaciją, kokiai kategorijai priklauso cheminės medžiagos
ar mišinio keliamas pavojus, taip pat galima įspėti apie esamą
pavojų bei apie tai, kad reikia vengti ir pavojaus, ir su juo
susijusios rizikos. KŽP reglamente nustatyti ir bendrieji
pakavimo standartai, kurie leidžia užtikrinti saugų pavojingų
medžiagų ir mišinių tiekimą.

KŽP reglamentas, kuris įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d., nustato
cheminių medžiagų ir mišinių klasiﬁkacijos, ženklinimo ir
pakavimo tvarką. Šio reglamento dėka cheminių medžiagų
ir mišinių ženklinimas tampa Pasauline suderinta cheminių
medžiagų klasiﬁkavimo ir ženklinimo sistema (GHS).
Pagrindinis reglamento tikslas – palengvinti tarptautinę
prekybą cheminėmis medžiagomis ir išsaugoti dabartinį
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. Klasiﬁkacijos ir
ženklinimo sistema leidžia nustatyti pavojingas medžiagas ir
apie tokius pavojus informuoti vartotojus pakuočių etiketėse
bei saugos duomenų lapuose (SDL) įrašant standartinius
simbolius ir žodžių junginius.
Reglamente nustatyta, kad medžiagų klasiﬁkavimas pagal
naujas taisykles turėjo būti baigtas 2010 m. gruodžio 1 d.
Mišinių klasiﬁkavimas turi būti baigtas 2015 m. birželio 1 d.
Pasibaigus šiam pereinamajam laikotarpiui, KŽP reglamentas
galutinai pakeis šiuo metu galiojančias medžiagų (Direktyva
67/548/EEB) ir preparatų (Direktyva 1999/45/EB) klasiﬁkacijos,
ženklinimo ir pakavimo taisykles.
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Klasiﬁkavimo ir ženklinimo pranešimų pateikimo pabaiga
2011 m. sausio 3 d.
Įsigalioja
REACH
reglamentas

2008 m
birželio 1 d. −
gruodžio 1 d

2007 m.
birželio 1 d

REACH
reglamento
įgyvendinimo
graﬁkas

Metai

Visos
naujos
medžiagos
ir mišiniai.

2007

KŽP reglamento
įgyvendinimo
graﬁkas

Pirmojo etapo pabaiga
(medžiagoms,
kurioms taikoma
pereinamasis etapas)

Preliminari
registracija

2008

Medžiagos

Mišiniai

2010 m. gruodžio 1 d.

Medžiagos ir mišiniai,
kurių per metus
susidaro 1000 ir
daugiau tonų,
arba labai didelį
susirūpinimą keliančios
medžiagos

2009

2010

Klasiﬁkuojama,
ženklinama ir
pakuojama pagal PMD
reikalavimus. Jei
pritaikomas KŽP
reglamentas, ženklinti
ir pakuoti pagal PMD
reikalavimus nereikia.

Antrojo etapo pabaiga
(medžiagoms, kurioms
taikomas pereinamasis etapas)

2013 m. birželio 1 d.

Medžiagos ir mišiniai,
kurių per metus susidaro
100 ir daugiau tonų

2011

Trečiojo etapo pabaiga
(medžiagoms, kurioms taikomas
pereinamasis etapas)

2012

2018 m. birželio 1 d.

Medžiagos ir mišiniai, kurių per
metus susidaro 1 ir daugiau tonų

2013

2014

2015

Klasiﬁkuojama pagal PMD ir KŽP. Ženklinama ir
pakuojama pagal KŽP reglamentą reglamentą

2016

2017

2018

2019 m.
ir vėliau.

Klasiﬁkuojama, ženklinama ir
pakuojama pagal KŽP reglamentą.

Klasiﬁkuojama, ženklinama ir pakuojama pagal PPD. Jei pritaikomas
KŽP reglamentas, ženklinti ir pakuoti pagal PMD nereikia.

KŽP reglamentą privaloma
taikyti medžiagoms.

KŽP reglamentą privaloma taikyti mišiniams. Prašome
atkreipti dėmesį, kad tam tikroms
medžiagoms/mišiniams 2012 m./2017 m. yra galutinis
jų ženklinimo ir pakavimo pagal naujus reikalavimus
terminas.

2010 m.
gruodžio 1 d.

2015 m.
birželio 1 d.

Įsigalioja KŽP reglamentas;
panaikinamas PMD 1 priedas

2009 m.
sausio 20 d.

3 pav. REACH ir KŽP reglamentų įgyvendinimo graﬁkas. Šaltinis: ECHA.

1.3.2. Pagrindiniai principai
REACH reglamentas nustato kelias būtinas priemones, kurios
padės pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Registracija
Registracijos tikslas – nustatyti skaidrią, nuspėjamą ir
subalansuotą sistemą, kuriai esant pramonė prisiimtų
atsakomybę už savo produktų saugumą. Reikalaujama, kad
pramonė surinktų pakankamai informacijos apie chemines
medžiagas ir naudodamasi ta informacija, numatytų tinkamas
rizikos valdymo priemones, kurias įgyvendintų gamintojai ir
importuotojai, bei kartu rekomenduotų tinkamas cheminių
medžiagų valdymo priemones tolesniems naudotojams.
Medžiagų gamintojams ir importuotojams taikomas bendro
pobūdžio įsipareigojimas pateikti Europos cheminių medžiagų
agentūrai (ECHA) kiekvienos medžiagos, kurios per metus
įmonė (juridinis asmuo) pagamina ar importuoja 1 toną arba
daugiau, registracijos dokumentaciją.
Galutinis registracijos terminas priklauso nuo cheminių
medžiagų kiekio ir jų savybių. Pagal REACH reglamento
reikalavimus tikimasi, kad per 11 metų ES bus užregistruota
maždaug 30 000 cheminių medžiagų.
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• Galutinis medžiagų registracijos
terminas:
• kai pagaminama arba importuojama
1 000 ir daugiau tonų per metus;
• kancerogenams, mutagenams ir
medžiagoms, kurios toksiškos reprodukcijai (1 ir 2 kategorijos KMR), kurių
pagaminama ar importuojama 1 ir
daugiau tonų per metus;

2010 m.
lapkričio 30 d.

• medžiagoms, kurios yra labai toksiškos
vandens organizmams (R50/53) ir kurių
per metus pagaminama arba importuojama daugiau kaip 100 tonų.
Galutinis registracijos terminas medžiagoms, kurių per metus pagaminama arba
importuojama nuo 100 iki 1 000 tonų

2013 m.
gegužės 31 d.

Galutinis registracijos terminas medžiagoms, kurių per metus pagaminama arba
importuojama nuo 1 iki 100 tonų

2018 m.
gegužės 31 d.

Šis įsipareigojimas taikomas tiek grynoms, tiek ir įeinančioms
į mišinių sudėtį cheminėms medžiagoms. Atskira registracijos
tvarka taikoma medžiagoms, esančioms gaminiuose (pvz.,
automobilių, audinių, elektroninių mikroschemų sudėtyje).
Ateityje registracija pagal REACH reglamento reikalavimus
bus laikoma išankstine visų cheminių medžiagų gamybos,
pateikimo į rinką ir naudojimo Europos Sąjungoje sąlyga.
Jei medžiagos nepavyksta užregistruoti, tai reikš, kad jos
negalima gaminti arba importuoti.

Į registracijos dokumentaciją įtraukiama informacija apie tai,
kaip tą medžiagą saugiai naudoti. Praktiškai tai reiškia, kad:
· gamintojai ir importuotojai turi surinkti informaciją apie savo
gaminamas arba importuojamas medžiagas ir ją panaudodami
įvertinti riziką, kylančią tokias medžiagas naudojant, bei
kartu numatyti tinkamas rizikos valdymo priemones;
· tokia informacija apie medžiagos savybes, naudojimo būdus
ir klasiﬁkaciją bei saugaus naudojimo instrukcija turi būti
nurodyta Europos cheminių medžiagų agentūrai teikiamoje
techninėje dokumentacijoje;
· tuo atveju, kai medžiagos pagaminama arba importuojama 10
ir daugiau tonų, turi būti pateikiama ir medžiagos cheminės
saugos ataskaita, aprėpianti ﬁzikinio-cheminio pavojaus,
pavojaus žmogaus sveikatai, aplinkai įvertinimą, kartu
nustatant, ar medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir
toksiška (PBT), arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
(vPvB);
· ECHA tikrina, ar kiekvienos medžiagos registracija yra
techniškai tvarkingai užpildyta ir išbaigta, tačiau duomenų
išsamumą ir tinkamumą tikrina pasirinktinai, pagal nustatytą
tvarką.
Informaciją apie užregistruotų medžiagų chemines savybes
galima rasti portale eChemPortal (http://www.echemportal.
org/). Visa šiame portale pateikta informacija apie cheminių
medžiagų ﬁzines ir chemines savybes, ekotoksiškumą, išlikimą
aplinkoje ir poveikį, toksiškumą yra laisvai pasiekiama visiems
naudotojams. Kartu, pagal cheminės medžiagos pavadinimą
bei numerį ir pagal chemines savybes, galima ieškoti ataskaitų
apie atitinkamą cheminę medžiagą bei tokių medžiagų saugos
duomenų lapų.

Informacijos srautas tiekimo grandinėje:
saugos duomenų lapas
REACH reglamentas reikalauja, kad informaciją apie saugų
cheminių medžiagų naudojimą turėtų ne tik gamintojai ir
importuotojai, bet ir jų klientai. Pirminė tokios informacijos
perdavimo priemonė yra visoms pavojingoms cheminėms
medžiagoms sudaromas tikslus ir aiškus saugos duomenų
lapas (SDL), kuris grindžiamas numatoma rizika žmogaus
sveikatai ir aplinkai, o kartu yra pagrindinis įmonės informacijos
šaltinis. Tikimasi, kad registruojant chemines medžiagas, bus
surinkta daug naujos informacijos apie pavojingas medžiagų
savybes, į kurias atsižvelgus teks nustatyti naujas rizikos
valdymo priemones.
Tais atvejais, kai cheminės saugos įvertinimas atliekamas
taikant registracijai nustatytus reikalavimus, prie saugos
duomenų lapo būtina nurodyti, koks yra galimas tos medžiagos
poveikio scenarijus. Tokiu būdu ši informacija pasieks ir kitus
tiekimo grandinės dalyvius. Nurodant galimą poveikį, reikia
įvardyti cheminių medžiagų naudojimo būdus ir aprašyti
speciﬁnes cheminių medžiagų naudojimo sąlygas.

Įvertinimas
REACH reglamente nustatyti trys skirtingi įvertinimo procesai.
Tai dokumentacijos techninės atitikties tikrinimas, siūlymų
atlikti bandymus tikrinimas (šie du vadinami dokumentacijos
vertinimu) bei cheminės medžiagos vertinimas.
· Vertinant dokumentaciją, patikrinama registracijos
dokumentacija ir siūlymai atlikti bandymus. Registracijos
dokumentacijos atitikimas reikalavimams tikrinamas siekiant
užtikrinti, kad būtų įvykdyti REACH reglamente numatyti
teisiniai reikalavimai ir kad pateikta dokumentacija būtų
kokybiška.
· Vertinant cheminę medžiagą siekiama išsiaiškinti visas
priežastis, dėl kurių medžiagą reikėtų laikyti pavojinga
žmogaus sveikatai ar aplinkai. Tokio vertinimo metu
nustatoma, ar medžiaga yra prioritetinė. Cheminės
medžiagos priskyrimo prioritetinėms medžiagoms
vertinimas atliekamas atsižvelgiant į rizikos veiksnius,
t. y. informaciją apie pavojus, ar cheminė medžiaga savo
struktūra yra panaši į jau žinomas susirūpinimą keliančias
medžiagas arba į medžiagas, kurios yra patvarios ir gali būti
bioakumuliacinės, kas rodytų, jog cheminė medžiaga ar
vienas arba keli išvestiniai jos produktai turi susirūpinimą
keliančių savybių arba yra patvarūs ir bioakumuliaciniai.
ECHA sudarys nuolat atnaujinamą trejų metų veiksmų
planą, kuriame nurodys visas kasmet numatytas įvertinti
chemines medžiagas.

Autorizacija
Autorizacijos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai
kontroliuojama labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų
(SVHC) rizika, kad tokios cheminės medžiagos būtų
pakeičiamos tinkamomis alternatyviomis medžiagomis,
arba kad atsižvelgus į turimą informaciją apie alternatyvias
medžiagas ar procesus (pakaitalus), rizika būtų mažinama
taikant tinkamas technologijas, arba kad ši rizika būtų
pagrindžiama socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis.
Pagal savo savybes SVHC grupuojamos taip:
· 1 ir 2 kategorijos kancerogenai, mutagenai, toksiškos
reprodukcijai medžiagos (KMR);
· PBT ir vPvB medžiagos. Tai medžiagos, kurios pagal REACH
reglamento XIII priede nustatytus kriterijus yra patvarios,
bioakumuliacinės ir toksiškos bei labai patvarios ir didelės
bioakumuliacijos medžiagos;
· medžiagos, keliančios panašų susirūpinimą, kurių galimas
rimtas poveikis nustatomas moksliniais tyrimais. Šiai grupei
priskiriamos medžiagos, jei turi ardančių endokrininę
sistemą savybių arba jei neatitinka REACH reglamento
XIII priede nustatytų kriterijų, tačiau yra nustatoma, kad
sukelia rimtą ir negrįžtamą poveikį žmogaus sveikatai
arba aplinkai.
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Ar cheminė medžiaga priskirtina SVHC grupei, gali nustatyti
ECHA valstybių narių komitetas pagal valstybės narės siūlymą
arba pagal Europos Komisijos prašymu ECHA parengtą siūlymą.
Ar tas medžiagas įtraukti į kandidatinį sąrašą autorizacijai,
iš kurio vėliau būtų įtraukiamos į REACH reglamento XIV
priedą, sprendžia ECHA. Galutinį sprendimą dėl medžiagos
įtraukimo į tokį autorizuotų medžiagų sąrašą priima Europos
Komisija.

10 iš šių medžiagų turi PBT arba vPvB medžiagoms būdingas
savybes, o dar didesnis skaičius pasižymi toksiškomis
reprodukcijai savybėmis, pavyzdžiui bis(tributilalavo) oksidas
(TBTO), bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), alkanai, C10-13,
chloro junginiai (trumpos grandinės chloro turintys paraﬁnai),
5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas (muskuso ksilenas),
kurios pagal vandens kokybę nustatančius teisės aktus kelia
ypač didelį susirūpinimą.

Medžiaga priskiriama SVHC medžiagų grupei

Šešios labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos per
artimiausius trejus – penkerius metus bus uždraustos
naudoti, nebent atskiros įmonės yra gavusios autorizaciją
jų naudojimui. Tai kancerogeninės, toksiškos reprodukcijai
arba ilgai išliekančios aplinkoje ir galinčios kauptis gyvuose
organizmuose medžiagos. Pageidaujantieji parduoti ar naudoti
tokias medžiagas, turės įrodyti, kad ėmėsi visų reikiamų
saugos priemonių tinkamai rizikos kontrolei užtikrinti, arba
kad tų medžiagų ekonominė ir socialinė nauda yra žymiai
didesnė nei jų keliama rizika.

Ð
Medžiaga įtraukiama į kandidatinį sąrašą autorizacijai
Ð
Medžiaga įtraukiama į REACH reglamento XIV priedą

Po REACH reglamento XIV priede nurodytos datos tiekti į
rinką ar naudoti autorizacijos sąraše nurodytas chemines
medžiagas draudžiama. Tais atvejais, kai taikomos konkrečios
išimtys, tokias medžiagas į rinką galima tiekti tik tada, jei
cheminės medžiagos naudojimas autorizuotas konkrečiam
atvejui arba cheminei medžiagai autorizacija netaikoma.

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, kuris pastoviai
papildomas, galite rasti ECHA tinklalapyje:
http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/
authorisation_list_en.asp

Į dabartinį kandidatinį sąrašą autorizacijai yra įtrauktos
53 medžiagos arba medžiagų grupės (informacija atnaujinta
2011-11-14):
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp

2 lentelė. Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas.

Medžiaga

Būdingos savybės

Saulėlydžio data*

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas
(muskuso ksilenas)

vPvB

2014 m. rugpjūčio 21 d.

4,4’-diaminodifenilmetanas (MDA)

Kancerogeninė (1B kategorija)

2014 m. rugpjūčio 21 d.

Heksabromociklododekanas (HBCDD)

PBT

2015 m. rugpjūčio 21 d.

Bis(2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

Toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2015 m. vasario 21 d.

Benzilbutilftalatas (BBP)

Toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2015 m. vasario 21 d.

Dibutilftalatas (DBP)

Toksiška reprodukcijai(1B kategorija)

2015 m. vasario 21 d.

* data, po kurios medžiagos nebebus galima tiekti į rinką arba naudoti.
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Apribojimai
Medžiagos, kurioms taikomi apribojimai – tai medžiagos,
kurios visose Europos Sąjungos šalyse laikomos keliančiomis
nepriimtiną riziką žmonių sveikatai arba aplinkai, todėl
kontrolės priemonės turi būti įgyvendinamos visose Europos
Sąjungos šalyse. Apribojimas reiškia, kad medžiagą apskritai
draudžiama gaminti arba kad ją naudoti galima tik tam tikrais
atvejais. Medžiagų, kurioms taikomi tam tikri apribojimai,
sąrašas pateikiamas REACH reglamento XVII priede.

INFORMACINIAI ŠALTINIAI
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) http://echa.europa.eu/
Kompetentingos institucijos

Aplinkos apsaugos agentūra http://gamta.lt

Užregistruotos medžiagos

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

Informacija apie užregistruotų
medžiagų chemines savybes

http://www.echemportal.org/

Kandidatinis sąrašas autorizacijai

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Autorizacijos sąrašas

http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/authorisation_list_en.asp

Apribojimai

http://echa.europa.eu/reach/restriction/existing_restriction_en.asp

15

2. TEISĖS AKTŲ SĄSAJOS
Įsivaizduoti, kokį kelią cheminė medžiaga nukeliauja,
nesunku. Pirma, tam tikra gamykla ją pagamina, po to ją
naudoja specialistai arba privatūs asmenys; naudojant cheminę
medžiagą, ji patenka į aplinką, kol galiausiai atsiduria, kad
ir vandens telkinyje, kur gali suirti arba ilgam išlikti, gali
kauptis organizmuose arba nukeliauti už daugybės kilometrų.

tokio cheminės medžiagos „kelio“ etape taikomi vis kitokie
teisės aktai, kurių tikslai, taikymo sritis, požiūriai, tikslinės
grupės būna nevienodi (žr. toliau pateikiamą lentelę). Šie teisės
aktai numato nevienodus cheminių medžiagų priskyrimo
prioritetinėms būdus, taiko skirtingas atsargumo priemones,
kitokį rizikos vertinimą, rizikos valdymą bei stebėseną ir pan.

Kad per visą cheminės medžiagos kelią pavyktų ją suvaldyti
nepadarant žalos žmonėms ir aplinkai, būtina gerai sureguliuoti,
ir kontroliuoti visą procesą. Tačiau teisiniu požiūriu užtikrinti
tokį valdymą nėra nei paprasta, nei labai aišku. Kiekviename

REACH reglamentas

TIKSLAS

TAIKYMO
SRITIS

TIPK ir PIT direktyvos

• Aukštas žmonių sveikatos ir
aplinkos apsaugos lygis

• Aukštas visos aplinkos apsaugos
lygis

• Laisva medžiagų cirkuliacija vidaus
rinkoje

• Kompleksinė taršos prevencija ir
kontrolė

• Išsaugoti ir pagerinti vandens
aplinkos (vidaus paviršiniai
vandenys, tarpiniai vandenys,
pakrančių vandenys ir požeminiai
vandenys) kokybę

• Didesnis konkurencingumas ir
naujovių diegimas

• Priemonės, skirtos teršalų
išmetimo į orą, vandenį ir į žemę
prevencijai ir mažinimui, įskaitant
atliekų tvarkymo priemones

• Sumažinti arba nutraukti
(palaipsniui mažinant) prioritetinių
medžiagų išmetimą, išleidimą ir
nuotėkį į aplinką

• Pramoniniai įrenginiai, galintys
išmesti didelius teršalų kiekius

• Vandens cheminė būklė upių
baseinų rajonuose

• Registracijos metu pramonė
pateikia informaciją apie pavojus,
poveikius ir rizikos kontrolę

• Pagrindinis dėmesys – būdams,
kurie užkirstų kelią (kontroliuotų)
teršalų išmetimui į aplinką (GPGB)

• Pagrindinis dėmesys – prioritetinėms medžiagoms (33 prioritetinės
medžiagos, iš kurių 13 yra
prioritetinės pavojingos medžiagos)

• Nustato veiksmus, kurie taikomi
didžiausią susirūpinimą keliančių
medžiagų atžvilgiu

• Pramonė teikia paraiškas leidimui
konkrečioje vietoje gauti

• Grynų medžiagų, jų preparatų arba
gaminių, kurių sudėtyje yra tokių
medžiagų, gamyba, pateikimas į
rinką arba naudojimas
• Pagrindinis dėmesys – medžiagoms

POŽIŪRIS

BVP ir AKS direktyvos

• Prioritetinėms medžiagoms ir
kitoms 8 prioritetiniams teršalams
nustatomi AKS

• Pramonė teikia paraiškas autorizacijai

TIKSLINĖ
GRUPĖ

SUDERINAMUMAS
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• Gamintojai, importuotojai ir tolesni
cheminių medžiagų naudotojai
• Prekių, kurių sudėtyje yra cheminių
medžiagų, gamintojai ir importuotojai

• Registracija, apribojimai, autorizacija taikoma visoje ES

• Pramoninė gamyba ir žemės ūkis

• Išduodant leidimą kompetentinga
institucija turi galimybę pagrįstais
atvejais nukrypti nuo GPGB.

• Visi prioritetinių medžiagų
buvimo taškai ir sklaidos šaltiniai

• AKS prioritetinėms medžiagoms
taikomi visoje ES, tačiau kitiems
teršalams yra nustatyti nacionaliniu arba upės baseino lygmeniu
• Nacionaliniu arba upės baseino
rajono lygmeniu valstybei narei
leidžiama nustatyti griežtesnius
prioritetinių medžiagų AKS

Be to, taikomos skirtingos tikslų pasiekimo priemonės ir nevienodi planai. Tai gerai matyti toliau pateiktoje schemoje,
kurioje pavyzdžiu paimtas di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7).
Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7)
REACH ir KŽP reglamentai

TIPK ir PIT direktyvos

BVP ir AKS direktyvos

Informacija apie chemines medžiagas, naudojimo apribojimai

Cheminių medžiagų naudojimas ir
jų išleidimas į vandenį kontroliuojamas taikant leidimus

Gera cheminė būklė (prioritetinių
cheminių medžiagų koncentracija
<AKS) turi būti pasiekta iki 2015 m.
Gruodžio mėn.

Registracija: naudoti nesant preliminarios registracijos arba
registracijos negalima

BREF nėra nurodyta

Išmetimas turi būti sumažintas iki
2020 m.

Klasiﬁkavimas: 2 kat. toksiška reprodukcijai; R60-61 (gali
sukelti nevaisingumą, gali sukelti žalą negimusiam kūdikiui)

AA-AKS vandenims - 1,3 μg/l
Paviršinio vandens stebėsena: kartą
per mėnesį

Autorizacija: nebebus galima naudoti po 2015 m. vasario 21 d.
(dėl toksiškumo reprodukcijai)
Apribojimai: negalima naudoti kaip medžiagų arba mišiniuose, kur koncentracija yra didesnė negu 0,1 % plastiﬁkuotos
medžiagos svorio, žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse

Pavyzdyje pateikti skirtumai, tolesniame skyriuje bus aptariamos šių teisės aktų sąsajos.

2.1. PAGRINDINĖS BVP IR
TIPK DIREKTYVŲ SĄSAJOS
· išleidžiant teršalus, (pvz., pavojingas, maistines, organines
medžiagas, šilumą) tiesiai į vandenį;

BVP ir TIPK direktyva viena kitą papildo. Siekiant užtikrinti,
kad būtų pasiekti BVPD numatyti vandens kokybės tikslai,
vis didesnę svarbą įgaus leidimų išdavimas ir juose nustatytų
sąlygų vykdymas. BVPD numatyti tikslai ir taikomi procesai
gali turėti įtakos leidimuose nustatomoms įrenginių veiklos
ir stebėsenos sąlygoms, dėl ko keisis įgyvendinimo sąlygos ir
teks peržiūrėti leidimų sąlygas. Sprendimai, kurie priimami
įgyvendinant TIPK direktyvą, yra itin svarbūs daugeliu
BVPD įgyvendinimo – taikomų priemonių, stebėsenos,
inventorizacijos ir kt. – aspektų. Toliau išsamiau apibūdinamos
pagrindinės šių direktyvų sąsajos.

Todėl rengiant UBRVP daug naudingų duomenų, kurių reikia
vandens telkinio būklei įvertinti, gali suteikti informacija
apie pavojingų medžiagų išleidimą.

• Prioritetinių medžiagų išmetimų, išleidimų ir nuotėkių
inventorizacija bei apkrovos aplinkai įvertinimas. Pagal
BVPD ir jos antrinę direktyvą 2008/105/EB reikalaujama
inventorizuoti prioritetinių medžiagų išmetimus, išleidimus
ir nuotėkius į aplinką bei įvertinti jų apkrovą ir poveikį
vandens telkiniui. Teršalų išmetimo iš įrenginių, kuriems
taikoma TIPK direktyva, poveikis vandens telkiniui gali
turėti įtakos jo būklei. Būtina nepamiršti, kad veikiantys
įrenginiai vandens būklę gali paveikti įvairiausiais būdais:

• AKS ir ITRV. TIPK direktyva padeda įgyvendinti BVPD,
kadangi reikalauja, kad išduotų leidimų sąlygos nepažeistų
vandens telkiniui nustatytų (ES, nacionalinių ar upės
baseino rajono lygmens) aplinkos kokybės standartų. TIPK
direktyvoje nustatyta tvarka turi užtikrinti, kad tų standartų
būtų laikomasi, todėl tam tikslui leidimuose įrenginiams
nustatomi derami įsipareigojimai (pvz., dėl ITRV), kurių
vykdymas turi įtakos vandens telkinio būklei ir padeda
pasiekti, kad vandens telkinio būklė atitiktų numatytą kokybę.

· paskleidžiant teršalus (pvz., susidariusį dumblą paskleidžiant
ant žemės);
· išmetant teršalus į orą, kurie vėliau nusėda į vandenį;
· įvykstant avarijoms;
· susidarant atliekoms.
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• Stebėsena ir informacija. Ir vienoje, ir kitoje direktyvoje
numatyti įsipareigojimai dėl stebėsenos vykdymo, tačiau jei jie
būtų sujungti į vieną visumą, būtų žymiai lengviau įgyvendinti
abi direktyvas. Cheminės medžiagos gamintojo/naudotojo
pareigą stebėti teršalų išmetimą numato TIPK direktyva, ir
čia svarbiausia – užtikrinti, kad nebūtų viršijamas ITRV lygis.
Siekiant užtikrinti, jog aplinkai nedaromas nepriimtinas
poveikis, naudotojai gali būti įpareigojami vykdyti ir supančios
aplinkos stebėseną. Tai reiškia, kad stebėsena yra labai svarbi
priemonė užtikrinant, jog teršalų išleidimas neviršys BVPD
tikslus atitinkančių ribų.
Informacija apie teršalų išmetimą svarbi dar ir siekiant įvykdyti
AKS direktyvoje nustatytus naudotojų įsipareigojimus dėl
teršalų išmetimo inventorizacijos ir mišrių zonų nustatymo.
Pagal BVPD nustatyta, kad naudotojai turi atlikti priežiūros,
veiklos ir tyrimo monitoringą, o stebėsenos įsipareigojimų
mastas yra labai platus: ištirti apkrovą vandens telkiniui
ir įvairių terpių, pvz., vandens, nuosėdų ir (arba) biotos
raidos tendencijas. Gali būti, kad atliekant tokią analizę,
bus nustatytos papildomos medžiagos, kurios nėra įtrauktos
į leidime nurodytas sąlygas, tačiau kurioms turėtų būti
taikoma operatyvinė stebėsena ir sekimas. Todėl siekiant
padėti įgyvendinti atitinkamus teisės aktus, reikia, kad
kompetentingos institucijos perduodamos informaciją glaudžiai
bendradarbiautų tarpusavyje.
• Priemonių programos. BVPD nustatyta, kad kiekviena
valstybė narė turi teisę pati pasirinkti priemones, kurias
taikys siekdama užtikrinti gerą vandens būklę. Kita vertus,
TIPK direktyvoje nustatyti reikalavimai dėl leidimų išdavimo
ir teršalų išmetimo iš įrenginių yra svarbūs užtikrinant gerą
vandens kokybę ir todėl laikomi pagrindine būtina priemone.
Be to, pagal TIPK direktyvą reikalaujama, kad tam tikrais
atvejais leidime būtų nustatomi teršalų išmetimo mažinimo
planai. Atrodo, kad yra svarbu visas tokias BVPD ir TIPK
direktyvoje numatytas priemones suderinti tarpusavyje.
• Patikrinimas ir vykdymas. Deramas tikrinimas ir TIPK
reikalavimų vykdymas labai daug padėtų siekiant vandens
politikos tikslų. PIT direktyvoje numatyta dar daugiau
– nauja tikrintojų pareiga ne tik nustatyti, ar laikomasi
leidimuose numatytų reikalavimų, bet ir ištirti leidimuose
nustatytų sąlygų poveikį vietinei aplinkai, pateikiant
platesnio masto sąsajas tarp įrenginių, kuriems taikoma
TIPK direktyva, tikrinimo ir vandens politikos tikslų. Tiek
bendrą patikrinimų planą, tiek ir patikrinimų programas
reikėtų papildyti informacija apie UBRVP apkrovas. Todėl
tais atvejais, kai UBRVP nustatomas susirūpinimas vandens
telkiniams tenkančia apkrova, apie tai turėtų būti pranešama
už PIT direktyvos įgyvendinimą atsakingoms institucijoms.
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2.2. PAGRINDINĖS REACH
REGLAMENTO IR BVPD
SĄSAJOS
REACH reglamente numatyta daugybė BVPD vykdymo
galimybių. Institucijoms, kurios atsakingos už BVPD
numatytų įsipareigojimų vykdymą, nors ir netiesiogiai, bet
gali būti naudingos REACH reglamente rekomenduojamos
priemonės. Pavyzdžiui, už BVPD įgyvendinimą atsakingos
kompetentingos institucijos, išduodamos teršalų išmetimo
šaltiniams leidimus, gali panaudoti duomenis, kurie buvo
sukurti vykdant REACH reglamento reikalavimus, taip pat gali
būti naudingi ir cheminės saugos ataskaitos (CSA) duomenys
apie tinkamiausią vandens telkinių apsaugos technologiją ir
galimą pasiektiną teršalų išmetimo lygį. Jei cheminei medžiagai
taikoma autorizacija, tokiu atveju išduodami leidimai turėtų
būti su apribojimais, pvz., galiojantys terminuotai arba skirti
tik speciﬁniam (autorizuotam) medžiagos naudojimui.
Toliau išsamiau apibūdinamos REACH reglamento ir BVPD
sąsajos.

Apribojimai ir autorizacija
REACH reglamentas yra ypač svarbus siekiant sumažinti tam
tikrų toksiškų arba kitaip žalingų cheminių medžiagų pateikimą
į rinką (arba jų naudojimą), reikalaujant jas pakeisti kitomis
arba apribojant jų naudojimą reikalavimų neatitinkančiuose
procesuose bei naudojimą apskritai, įvedant apribojimus ir
autorizacijos procedūras. Taikant reglamentą, kiekvieną
medžiagą reikia įvertinti pagal objektyvius kriterijus. Tuo
pačiu įvertinama, ar cheminė medžiaga tinkamai naudojama.
Mažinant cheminių medžiagų koncentracijos didėjimą aplinkoje,
svarbu užtikrinti, kad toksiškos medžiagos nebūtų netinkamai
naudojamos. Tačiau toks vertinimas nėra atliekamas konkrečiai
vietai, pvz., vandens telkiniui, nustatytų tikslų atžvilgiu. Kai
kurios tikslinės medžiagos yra įtrauktos į AKS direktyvą ir todėl
jų naudojimo mažinimas padės pasiekti AKS ir pagal BVPD
reikalaujamą gerą paviršinio ir požeminio vandens cheminę
būklę. Tokiu būdu įgyvendinant REACH reglamentą kartu
padedama įgyvendinti ir vandens direktyvas. Todėl REACH
reglamente numatytus apribojimus ir autorizaciją galima
naudoti kontroliuojant, kaip siekiama BVPD nustatytų su
prioritetinėmis medžiagomis susijusių tikslų.
Ir atvirkščiai, stebėsenos, kuri atliekama pagal BVPD,
rezultatai gali rodyti, kad yra tam tikrų problemų ir kad kai
kurioms medžiagoms reikėtų taikyti griežtesnius apribojimus
arba autorizacijos procedūrą. Be to, jei nepasiekiami BVPD
nustatyti tam tikrų medžiagų AKS, gali būti pradėta nauja
suteiktos autorizacijos aptariamąją medžiagą naudoti
atitinkamame upių baseinų rajone peržiūrėjimo procedūra.

SVHC nustatymas
Vienas iš REACH reglamento kriterijų, pagal kuriuos medžiaga
yra priskiriama SVHC medžiagų grupei, yra jos pavojingumas
aplinkai, pvz., PBT, vPvB, toksiškos reprodukcijai ar panašų
susirūpinimą keliančios medžiagos, kurios gali trikdyti
endokrininę sistemą. Įtraukiant prioritetines medžiagas į
BVPD X priedą, vadovaujamasi panašiu požiūriu, nors BVPD
konkretūs kriterijai nėra nusakyti. Be to, pagal BVPD sudarytas
prioritetinių medžiagų sąrašas peržiūrimas kas 4 metus.
Todėl informacija apie SVHC, kuri buvo gauta taikant REACH
reglamentą, galėtų būti labai naudinga nustatant naujas
prioritetines medžiagas pagal BVPD. Medžiagos vertinimo
proceso metu surinktą informaciją apie medžiagai būdingas
savybes ir jos poveikį ES lygmeniu (kiek tonų pagaminama
iš viso, duomenys apie išlikimą ir stebėsenos duomenys)
galima būtų panaudoti identiﬁkuojant naujas prioritetines
medžiagas. Kita vertus, stebėsenos, kuri atliekama pagal BVPD,
duomenys galėtų būti naudingi nustatant, kurios SVHC galėtų
būti pripažintos prioritetinėmis, arba atliekant cheminių
medžiagų įvertinimo procedūras pagal REACH reglamentą.

Informacija
Taip pat svarbu pažymėti, kad palaipsniui įgyvendinant
REACH reglamentą atsiras daug informacijos apie atskirų
cheminių medžiagų, kurios galėtų kelti grėsmę vandens
aplinkai, pavojingumą. Tokia informacija padės vandens
specialistams geriau suprasti vandens telkinių apkrovas (pvz.,
peržiūrint UBRVP) ir paaiškinti įrenginių, kuriems taikoma
TIPK, veiklos ir vandens telkinių kokybei keliamų tikslų ryšį.
Gali būti, kad tokia informacija, pavyzdžiui, leis institucijoms
sukurti speciﬁnius medžiagų AKS, kurie vėliau bus panaudoti
tinkamiausių priemonių kūrimo gairėse.
Tarp PNEC (kai kurioms medžiagoms PNEC jau nustatyta,
tačiau ateityje REACH reglamento dėka ji bus nustatyta žymiai
didesniam medžiagų skaičiui) ir pagal BVPD sukurtų aplinkos
kokybės standartų yra speciﬁnės sąsajos. Jei viršijama PNEC,
tai automatiškai gali reikšti, kad tarša yra „reikšminga“ ir
kad turi būti taikoma šaltinio taršos mažinimo priemonė.
Tačiau pagal REACH reglamentą PNEC yra pagrindinis
kriterijus nuspręsti, ar tą medžiagą naudoti yra saugu.
Taikant atskiriems sektoriams skirtus aplinkos apsaugos
teisės aktus pagal PNEC galima spręsti, ar būtina taikyti
papildomas rizikos mažinimo priemones. Tačiau tos PNEC,
kurios apskaičiuojamos registruojant chemines medžiagas
pagal REACH reglamente nustatytą procedūrą, turėtų būti
naudojamos tik kaip „informacinės“, nes REACH reglamentas
nereikalauja jas moksliškai pagrįsti.

2.3. PAGRINDINĖS REACH
IR TIPK DIREKTYVOS
SĄSAJOS
Naudotojams/gamintojams, kuriems taikoma TIPK direktyva,
būtina atsižvelgti į savo įrenginių poveikį aplinkai ir saugumui.
Operatoriais gali būti tiek gamintojai, tiek ir (arba) tolesni
REACH reglamente nurodyti medžiagų naudotojai. Todėl
reikalaujama, kad jie visi atsižvelgtų, ar medžiagas naudoti
saugu, ir taikytų atitinkamas rizikos valdymo priemones.
Tam tikslui jiems reikia gauti teisingą informaciją.

Informacija, atsirandanti taikant
REACH reglamentą
Paraiškoje leidimui gauti turi būti pateikiamas žaliavų ir
pagalbinių medžiagų aprašymas, numatomo teršalų išmetimo
pobūdis ir kiekiai, siūloma teršalų išmetimo prevencijos
ar sumažinimo technologija arba kiti būdai, suplanuotos
teršalų išmetimo stebėsenos priemonės. Jei atitinkamame
BREF nėra paminėta, jog būtina mažinti cheminės medžiagos
išmetimą, būtina gauti specialistų informaciją apie tai, kurioje
vietoje reikėtų tikėtis, kad cheminės medžiagos bus išmetama
daugiausiai. SDL pateikiama naudinga informacija apie žaliavose
esančių cheminių medžiagų pobūdį ir koncentraciją irgi
gali padėti nustatyti galimą teršalų išmetimą. SDL gali būti
nurodyta ir naudinga informacija apie teršalų išmetimo kontrolės
priemones eksploatacijos sąlygomis. CSA/SDL informaciją ES
galėtų panaudoti leidimuose nurodomai informacijai papildyti.

BREF ir leidimų informacija
Panaudojus BREF informaciją apie tam tikrame sektoriuje
naudojamas medžiagas, teršalų išmetimą, taikomus būdus
arba galimas alternatyvas, BREF irgi padėtų įgyvendinant
REACH reglamente nustatytas procedūras. Be to, leidimuose
nurodytą informaciją galima būtų panaudoti kaip papildomą
registracijai reikalingų duomenų šaltinį.
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3. REKOMENDUOTINI
PIRMIEJI VEIKSMAI
Kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose, visi trys teisės aktai
– TIPK, BVP direktyvos ir REACH reglamentas – yra labai
sudėtingi, jie turi ir daug sąsajų, ir daug skirtumų. Be to,
juos įgyvendinant ir vykdant dalyvauja daug įvairių lygių
(ES, nacionalinis, regioninis) institucijų, kurių pareigos ir
atsakomybė irgi skiriasi. Todėl sunkumų įgyvendinant minėtus
teisės aktus patiria tiek institucijos, tiek ir pramonė, nes reikia
ne tik gerai suprasti visų minėtų teisės aktų principus, bet
ir užtikrinti, kad valdžios institucijos ir kiti suinteresuotieji
asmenys dar glaudžiau bendradarbiautų ir keistųsi informacija.
Efektyvi aplinkos apsauga įmanoma tik tada, kai šiame procese
dalyvauja pramonė, NVĮ, leidimų išdavėjai, kontrolės ir
stebėsenos institucijos!
Manome, kad šiame skyriuje skaitytojai ras idėjų, kaip pačiu
efektyviausiu būdu įgyvendinti visus tris minėtus teisės
aktus, kokia informacija svarbu keistis ir kokie galėtų būti
pirmieji žingsniai.

3.1. KAIP ĮVERTINTI IR
PANAUDOTI INFORMACIJĄ, GAUTĄ TAIKANT
REACH REGLAMENTĄ?
Vykdant registraciją pagal REACH, gauta informacija kaupiama
ES lygiu ir šią funkciją vykdo ECHA. Dalis tokios informacijos
yra pasiekiama tik valstybių narių valdžios įstaigoms, kita
informacijos dalis yra vieša. Toliau pateiktoje lentelėje matyti,
kokią svarbią informaciją galėtų gauti aplinkos apsaugos
institucijos.
Informacija, kuri gauta taikant REACH reglamentą, gali būti
naudinga tokiais atvejais:
· priimant sprendimą dėl leidimo išdavimo: patikrinti, ką
įmonė gamina (importuoja), kokiais kiekiais, kam cheminės
medžiagos naudojamos. Taip gaunamas išsamesnis vaizdas
apie įmonės veiklą;
· ieškant įmonių, kurios chemines medžiagas naudoja speciﬁnėje
srityje;
· ieškant speciﬁnių cheminių medžiagų, kurios aplinkos atžvilgiu
kelia susirūpinimą (pvz., remiantis aplinkos stebėsenos
rezultatais), gamintojų (importuotojų);
· susirandant išsamią informaciją apie bet kokios speciﬁnės
cheminės medžiagos (medžiagų) savybes, pvz., PNEC;
· patikrinant, ar įmonės laikosi REACH ir KŽP reglamentuose
nustatytų įsipareigojimų teikti informaciją;
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· patikrinant, ar pateikta informacija atitinka tikrąją būklę;
· patikrinant, ar saugos duomenų lapo turinys atitinka
registracijos dokumentacijoje pateiktą informaciją;
· patikrinant, kaip cheminės medžiagos naudojamos (turėtų
būti naudojamos taip, kaip nurodyta jas registruojant);
· patikrinant, ar konkrečioms susirūpinimą keliančioms
medžiagoms taikoma autorizacija ir pan.
Tačiau kadangi ne visi duomenys yra vieši, šiomis galimybėmis
pirmiausiai gali pasinaudoti šalies narės pagrindinės
kompetentingos institucijos, o ne regioninės valdžios institucijos.
Todėl kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos
atsakingos už REACH reglamento įgyvendinimą turėtų įsteigti
tam tikrą pagalbos liniją, kuri padėtų įvairioms valdžios įstaigoms
tada, kai šioms prireikia viešai neskelbiamų duomenų, ir
sudarytų galimybes tuos duomenis gauti.

Informacijos
rūšis
Užregistruotos
medžiagos

Prieiga

Nuoroda

Informacijos turinys

vieša

http://apps.echa.europa.eu/registered/
registered-sub.aspx

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadinimas, registracijos
rūšis, galimybė gauti dokumentaciją.
Cheminių medžiagų klasiﬁkavimas ir ženklinimas, jų savybės
(fizikinės ir cheminės savybės, ekotoksiškumas, išlikimas
aplinkoje ir poveikis, toksiškumas) kiekvieno toksikologinio ir
toksiškumo aplinkai tyrimo rezultatas, visi išvestiniai ribinio
poveikio dar neturintys lygiai (DNEL) arba prognozuojama
poveikio dar neturinti koncentracija (PNEC), nurodymai dėl
saugaus naudojimo, jei reikalaujama pagal REACH reglamento
IX arba X priedą – analitiniai metodai, kurie leistų aptikti
pavojingas medžiagas tada, kai jos išmetamos į aplinką bei
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms.

Informacija apie
užregistruotų
medžiagų
chemines
savybes

vieša

Kandidatinis
sąrašas
autorizacijai

vieša

http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_
table_en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadinimas, įtraukimo
priežastis, pagalbiniai dokumentai.

Autorizacijos
sąrašas

vieša

http://echa.europa.eu/reach/
authorisation_under_reach/authorisation_
list_en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadinimas, paskutinė
paraiškos dėl autorizacijos data, saulėlydžio data.

Esami
apribojimai

vieša

ttp://echa.europa.eu/reach/restriction/
existing_restriction_en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadinimas, apribojimų
sąlygos.
Informacija apie įmonę (adresas, kontaktiniai duomenys ir
asmenys, vietos), bendroji informacija apie cheminės medžiagos
pateikimą (kiekio ribos tonomis, data, identiﬁkacijos numeris
ir pan.), identiﬁkacinė informacija apie cheminę medžiagą (ne
sudėtis), nustatytas naudojimas ir kur rekomenduojama
nenaudoti, visa su klasiﬁkacija susijusi informacija (KŽP ir PPD),
visa ženklinimo informacija, saugumo informacija (pirmoji
pagalba, gaisro gesinimas, atsitiktinis išmetimas, sandėliavimas,
poveikio kontrolė, fizinės ir cheminės savybės (pagrindinės
vertės), toksikologinės savybės (pagrindinės vertės), toksiškumo
aplinkai savybės (pagrindinės vertės), tam tikra poveikio
informacija (keliai).

Pagrindinė klasifikavimo ir ženklinimo informacija apie
notiﬁkuotas ir užregistruotas chemines medžiagas, kurią pateikė
gamintojas ar importuotojas. Bus pateikiamas ir suvienodintas
klasiﬁkavimo sąrašas (KŽP VI priedo 3.1 lentelė).

http://apps.echa.europa.eu/registered/
registered-sub.aspx
http://www.echemportal.org/

Pagrindinė
informacija apie
vykdymą

valstybių
narių KI

Vykdymui skirtas RVIP – REACH
informacinis portalas. Čia gali kreiptis
valstybių narių kompetentingos
institucijos, jei nori gauti konkrečius
duomenis.

Klasiﬁkavimo ir
ženklinimo
aprašas

vieša

http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_
en.asp (pradės veikti 2011 m. pabaigoje)
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3.2. KAIP UŽTIKRINTI,
KAD LEIDIMAS ATITIKTŲ
BVPD REIKALAVIMUS?
Šiuo metu stengiamasi, kad dauguma išduotų leidimų atitiktų
TIPK direktyvos reikalavimus. Tačiau kartu svarbu užtikrinti,
kad valdant įrenginį, kuriam išduodamas leidimas, būtų tvirtai
laikomasi visų teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų, nes
nei apskritai, nei aplinkos apsaugos požiūriu nepriimtina,
jei įmonei išduodamas leidimas vykdyti veiklą, nors ji ir
pažeidinėja kokius nors teisinius reikalavimus.
Siekiant kad leidimas atitiktų BVPD, t. y. atitiktų BVP ir
AKS direktyvų reikalavimus, būtina žinoti, ar įrenginiai
gali turėti įtakos paviršiniam arba požeminiam vandeniui.
Kad leidime nurodytos sąlygos atitiktų BVPD reikalavimus,
užtenka įvykdyti tokius minimalius reikalavimus:
a) įrodyti, kad įrenginiai neturės poveikio paviršiniam ir
požeminiam vandeniui;
b) poveikis paviršiniam ir požeminiam vandeniui atitinka
BVP ir AKS direktyvomis nustatytą AKS.
Faktiškai būtina nuosekliai laikytis ir kitų leidime nustatytų
sąlygų, pvz., UBRVP numatytų priemonių, įsipareigojimų
atlikti stebėseną.
Todėl leidimus išduodantis specialistas turėtų atlikti tokius
būtiniausius veiksmus:
1) surinkti informaciją iš vandenų apsaugos specialistų apie
speciﬁnius teršalus, kurie aktualūs atskiram vandens telkiniui;
2) pasitarti su vandenų apsaugos specialistais, ar tam tikri
įrenginiai, išmetamų teršalų rūšys, atskiri teršalai, vandens
naudojimas ir pan. gali turėti įtakos ir galbūt visa tai reikėtų
nurodyti leidimo sąlygose;
3) gauti informaciją iš vandenų apsaugos specialistų visais
susirūpinimą dėl atskiro AKS (vanduo, nuosėdos ar biota)
taikymo atitinkamame vandens telkinyje keliančiais klausimais,
t. y. informaciją, ar nepažeidžiamas tam vandens telkiniui
nustatytas AKS.
Idealiu atveju vandenų apsaugos specialistai turėtų imtis
iniciatyvos ir tokią informaciją pranešti patys, tačiau jei
nepraneša, leidimus išduodančios įstaigos turėtų mėginti pačios
susirinkti tokią informaciją. Sprendimą turėtų priimti leidimą
išduodanti institucija, vadovaudamasi turima informacija. Jei
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi AKS, nepakanka vien
taikyti GPGB, tada būtina numatyti papildomas priemones.
Priklausomai nuo problemos, gali būti reikalaujama taikyti
griežtesnes negu GPGB priemones arba tam tikras su apkrova
vandens aplinkai susijusias papildomas priemones. BVPD
numatyta, kad tais atvejais, kai įrenginiams leidimas jau
išduotas, tačiau numatytų tikslų nepasiekiama, reikia peržiūrėti
išduoto leidimo galiojimą.
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Taikomų teisės aktų sąsajų klausimas būna dar sudėtingesnis
kai vieno operatoriaus prižiūrimi keli įrenginiai tampa kelių
teršalų šaltiniu ir viršijamas AKS. Pirmiausiai svarbu suprasti,
koks santykinis AKS pažeidimo mastas tenka kiekvienam
šaltiniui. Jei visiems atskiriems šaltiniams taikoma TIPK
direktyva, tada gali būti, kad reguliuojančiai institucijai teks
nustatyti, kokie įrenginiai ir kokių papildomų priemonių reikia
imtis, bei kartu atkreipti operatorių dėmesį, kad operatorių
patiriamos išlaidos gali būti nevienodos. Tačiau tuo atveju, jei
vienam šaltiniui TIPK direktyva nėra taikoma, tada vietinėms
reguliavimo institucijoms spręsti klausimą būna sunkiau,
nors galbūt tokią problemą būtų galima išspręsti taikant
pagal BVPD numatytą priemonių programą.
Be to, priežiūrą ir kontrolę atliekančios institucijos turėtų
užtikrinti, kad būtų laikomasi ne tik konkrečių leidime
nustatytų reikalavimų (pagrindinis patikrinimas), bet ir ištirti,
ar užtikrinama, kad padariniai būtų tokie, kokie numatyti
AKS. Apie patikrinimų rezultatus turėtų būti pranešama
leidimus išduodančioms įstaigoms (galbūt reikia peržiūrėti
leidimo galiojimą) bei vandenų valdytojams (pvz., peržiūrėti
mišrias zonas).

3.3. KAIP UŽTIKRINTI,
KAD LEIDIMAS ATITIKTŲ
REACH REGLAMENTO
REIKALAVIMUS?
Kad leidime nurodytos sąlygos atitiktų REACH reglamento
reikalavimus, pakanka, kad įrenginiuose taikomos kontrolės
priemonės atitiktų pagal REACH reglamentą rekomenduojamas
kontrolės priemones:
1) pagal REACH reglamento reikalavimus įrenginyje galima
naudoti tik tas chemines medžiagas, kurios yra preliminariai
užregistruotos ir (arba) užregistruotos, be to, turėtų būti
laikomasi REACH reglamente numatytų reikalavimų dėl
cheminių medžiagų naudojimo apribojimų, todėl prieš
išduodant leidimą, svarbu pasitarti su institucija, atsakinga
už REACH reglamento vykdymą, ir (arba) paprašyti atlikti
patikrinimą, ar įmonė laikosi REACH reglamente nustatytų
reikalavimų;
2) leidimus išduodančios institucijos turėtų žinoti apie
autorizaciją pagal REACH reglamentą:
a) rekomenduojama, kad leidimai, kurie yra išduodami vykdyti
veiklai su labai didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis
(SVHC), kurios įtrauktos į kandidatinį sąrašą autorizacijai,
būtų išduoti terminuotam laikotarpiui (pv., 1–2 metams),
o po to būtų peržiūrimi pagal cheminei medžiagai taikomą
autorizacijos schemą (žr. kitą punktą);
b) jei cheminė medžiaga yra autorizacijos sąraše ir įmonė tą
medžiagą naudoja, leidimas turėtų būti su apribojimais, t. y.
turėtų būti išduodamas terminuotas leidimas (leidimas gali

būti išduodamas tik iki nustatyto datos) arba speciﬁniam
naudojimui skirtas leidimas (po nustatytos datos tokia
medžiaga įrenginiuose gali būti naudojama tik tada, jei
taikomos naudojimo išimtys arba ji autorizuojama).

3.4. KAIP NAUDINGIAUSIAI PANAUDOTI
STEBĖSENOS DUOMENIS?
Tiek TIPK direktyvoje, tiek ir BVP, ir AKS direktyvose yra
numatyti reikalavimai dėl teršalų išmetimo, vandens kokybės,
biotos ir pan, stebėsenos bei stebėsenos proceso. Kai kuriais
atvejais stebėsenai nustatomi tikslūs reikalavimai: įrenginių,
kuriems taikoma TIPK direktyva, operatoriai turėtų stebėti
tas medžiagas, kurių atžvilgiu leidimuose yra nustatytos tam
tikros sąlygos. Pagal AKS direktyvą turėtų būti atliekama
medžiagų, keliančių susirūpinimą stebėsena; pagal BVPD –
reikalaujama atlikti bendresnio pobūdžio vandens telkinių
stebėseną.
Žinoma, pagal vieną tvarką numatytos stebėsenos pobūdis ir
dažnumas gali tikti vykdant stebėseną (analizuojant) pagal kitą
tvarką. Todėl reikėtų paprasčiausiai pasirūpinti ir nurodyti,
kad pagal atskiras tvarkas atliekamos stebėsenos rezultatus
galima sujungti. Štai čia kompetentingoms institucijoms ir
kyla iššūkis – užtikrinti, kad taikant įvairias aplinkos valdymo
tvarkas stebėsenos duomenys būtų lengvai pasiekiami ir
pateikiami tokia forma, kurią būtų galima panaudoti taip,
kad visų duomenų vertė padidėtų.

4) visais atvejais, kai įrenginių, kuriems taikoma TIPK,
išmetami teršalai sukelia nelauktus padarinius vandens
telkiniams, tiriant stebėsenos rezultatus, vandenų valdytojai
turėtų būti pasirengę bendrauti su įstaigomis, atsakingomis už
TIPK direktyvos vykdymą. Taip gali atsitikti tada, kai veikla
neatitinka reikalavimų (tam reikia atlikti patikrinimą) arba
kai yra nenumatytas teršalų poveikis ir pan., todėl tokiais
atvejais reikėtų iš naujo patikrinti įrenginių veiklą bei leidimo
sąlygas.

3.5. KAIP TAIKANT REACH
REGLAMENTĄ INICIJUOTI
PAKARTOTINĮ PERŽIŪRĖJIMĄ ARBA NAUJAS
KONTROLĖS PRIEMONES
PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ
ATŽVILGIU?
Kaip minėta anksčiau, REACH reglamentas numato svarbius
pavojingų medžiagų, keliančių susirūpinimą aplinkai, kontrolės
mechanizmus. Tai apribojimai ir autorizacija. Jei vandenų
apsaugos institucijos mano, kad yra galimybės įveikti vandens
kokybei kylančias grėsmes, jos turėtų pasitarti su už REACH
reglamento įgyvendinimą atsakingomis kompetentingomis
institucijomis.

Apribojimai
Leidimus išduodančios ir vandenų apsaugą kontroliuojančios
institucijos turėtų aptarti stebėsenos procedūras ir rezultatus
bei keistis informacija:
1) įrenginių, kuriems taikoma TIPK direktyva, stebėsena
galėtų suteikti svarbios informacijos apie vandens telkinių
apkrovas, o vandenų apsaugos specialistai turėtų stengtis
gauti tokios stebėsenos rezultatus;
2) tais atvejais, kai susirūpinimą kelia įrenginių, kuriems
taikoma TIPK direktyva, veikla, vandenų apsaugos specialistai
galėtų su TIPK leidimus išduodančia įstaiga aptarti galimybę
ﬁnansuoti įrenginių operatoriaus atliekamą stebėseną ir
imtis vietinės aplinkos stebėsenos tam, kad ištirtų jai daromą
įrenginių poveikį;
3) tais atvejais, kai kyla susirūpinimas dėl galimai pažeisto
AKS, operatoriams (leidimus išduodančioms įstaigoms)
reikia nustatyti, kur galima gauti stebėsenos informaciją,
modeliavimo analizės ir kitus duomenis tam, kad nustatytų,
kur reikėtų ištirti įrenginių veiklos ir AKS ryšį bei kur reikėtų
atlikti papildomą analizę;

Apribojimus galima įvesti bet kurioms nepriimtiną riziką
keliančioms medžiagoms tada, kai tam reikia ES masto veiksmų.
Vandenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra
nurodytos medžiagos, kurios gali sukelti pavojų, jog bus viršyti
daugelio upių baseinų rajonų vandens būklei nustatyti kokybės
rodikliai, o taip gali atsitikti todėl, kad tokios medžiagos yra
plačiai naudojamuose gaminiuose ir jas naudojant vanduo
labai teršiamas (pvz., ftalatai, brominti antipirenai). Tokiu
atveju valstybės narės arba Europos Komisija, taikydama
REACH reglamentą, galėtų inicijuoti griežtesnių apribojimų
įvedimą. Apribojimų įvedimo procedūra yra tokia:
· ketinimų registracija: valstybės narės praneša ECHA apie
ketinimus parengti ir pateikti REACH reglamento XV priedo
dokumentaciją dėl apribojimų;
· parengiama REACH reglamento XV priedo dokumentacija
(nurodomi pavojai, rizika, alternatyvos, pagrindimas, SEA,
konsultacijos su suinteresuotomis šalimis);
· atitikties patikrinimas;
· viešos konsultacijos;
· nuomonių tyrimas;
· EK priima sprendimą.
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Autorizacija
Autorizacija taikoma tik SVHC. Visoms cheminėms medžiagoms,
kurios įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą, taikoma
autorizacija, t. y. tam, kad į REACH reglamento XIV priedą
įtrauktą medžiagą būtų galima naudoti toliau, reikia, kad po
nustatytos datos būtų autorizuotas tos cheminės medžiagos
naudojimas. Autorizacija suteikiama tik speciﬁniams cheminės
medžiagos naudojimo atvejams. Tolesni naudotojai medžiagą
gali naudoti tada, jei autorizacija buvo suteikta tokiam tiekimo
grandinės dalyviui asmeniui, kuris yra aukštesnėje tos grandinės
pakopoje. Jei upės baseino rajone tam tikro teršalo atžvilgiu
neįmanoma pasiekti nustatyto vandens kokybės standarto
net ir pritaikius visas kitas galimas priemones, institucijos gali
inicijuoti autorizaciją arba suteiktos autorizacijos peržiūrėjimą.
Autorizacijos procedūra yra tokia:
· ketinimų registracija: valstybė narė praneša apie ketinimą
parengti dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedą;
· parengiama dokumentacija pagal REACH reglamento XV
priedą (nurodomi pavojai, rizika, alternatyvos, pagrindimas,
SEA, konsultacijos su suinteresuotomis šalimis)
· viešos konsultacijos;
· įraukimas į kandidatinį sąrašą autorizacijai (EK/ECHA);
· ECHA parengia rekomendacijas dėl REACH reglamento
XIV priedo;
· EK sprendimu cheminė medžiaga įtraukiama į REACH
reglamento XIV priedą.
Kai cheminė medžiaga būna įtraukta į autorizuotinų medžiagų
sąrašą, o įmonė nori pateikti paraišką dėl autorizacijos, ji
turi parengti dokumentaciją autorizacijai ir kartu pridėti
medžiagos cheminės saugos ataskaitą, alternatyvų analizę,
cheminės medžiagos pakeitimo planą, socialinę ir ekonominę
analizę. Autorizacija suteikiama tik tada, jei rizika yra tinkamai
kontroliuojama, socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką
ir nėra techniškai bei ekonomiškai įgyvendinamų alternatyvų.
Autorizacija suteikiama tik terminuotam laikotarpiui ir turėtų
būti peržiūrima įvertinant, ar pasikeitė pirminės autorizacijos
sąlygos ir poveikis žmonių sveikatai arba aplinkai, ar pasirodė
nauja informacija (apie savybes, riziką, alternatyvas), ar
TIPK, BVP ir pan. direktyvose numatyti kokybės standartai
nebuvo pasiekti.
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