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0is leidinys – tai projekto „Baltijos $ali% veiksmai siekiant 
suma&inti Baltijos j'ros tar$( pavojingomis med&iagomis“ 
(BaltActHaz) dalis. BaltActHaz projektu siekiama pad!ti 
Baltijos &alims )gyvendinti ES Bendr*j* vandens politikos 
direktyv* 2000/60/EB (BVPD), Tar&os integruotos prevencijos 
ir kontrol!s direktyv* 96/61/EB, 2008/1/EB (TIPK), netrukus 
numatom* priimti J%r# strategijos pagrind# direktyv* bei 
nauj*j) Helsinkio konvencijos d!l Baltijos j%ros baseino j%rin!s 
aplinkos apsaugos (HELCOM) Baltijos j%ros veiksm# plan* 
d!l pavojing# med$iag# ma$inimo. 

BVP, TIPK (Pramonini# i&metam#j# ter&al# 2010/75/ES (PIT)) 
direktyvos bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
2006/1907 (REACH) – tai pla+iausiai nagrin!jamus aspektus 
apr!piantys ES aplinkosauginiai teis!s aktai. (gyvendinat 
juos Baltijos valstyb!ms kilo ir tebekyla daug i&bandym#. 
Pavyzd$iui, )renginiai, kuri# veikl* reglamentuoja TIPK 
direktyva, gali tur!ti )takos vandens aplinkai tiek tiesiogiai, 
tiek netiesiogiai i&leid$iant ter&alus, tiek per vandens gavyb*. 
Taip pat reikalaujama, kad min!tos valstyb!s atsi$velgt# ) 
aplinkos kokyb!s standartus, nustatytus ES ir nacionaliniuose 
teis!s aktuose, )skaitant po)statyminius teis!s aktus. Tikimasi, 
kad REACH reglamento d!ka bus gauta i&samios informacijos 
ir apie pavojingas vandens aplinkai chemines med$iagas, kuri 
gal!t# pad!ti )gyvendinant vandens apsaugos teis!s aktus. 
Vis d!lto susieti min!tus teis!s aktus yra nelengva. 

Tod!l &iame leidinyje siekiama i&tirti ir pateikti informacij* 
apie tai, kaip skirtingi teis!s aktai, pvz., TIPK direktyva ir 
REACH reglamentas gal!t# pad!ti )gyvendinant BVPD tikslus 
bei kartu i&nagrin!ti svarbiausias &i# teis!s akt# s*sajas, 

problemas, kurios kyla Baltijos valstybi# kompetentingoms 
institucijoms )gyvendinant &iuos teis!s aktus, bei pateikti 
galimus problem# sprendimus. 

Leidinyje daugiausiai d!mesio skiriama &iems klausimams:

  · skirting# teis!s akt# atsiradimo prielaid# ap$valgai (siekiama 
suprasti j# koncepcij*, susijusi* su pavojing# med$iag# 
valdymu);

  · pagrindin!s chemini# med$iag# ir speciali#j# aplinkos 
apsaugos teis!s akt# s*sajos;

  · rekomendacijos vald$ios )staigoms, patarian+ios, kaip daugiau 
prisid!ti )gyvendinant ir vykdant BVPD, TIPK/PIT direktyvos 
bei REACH reglamento reikalavimus, kad b%t# galima 
u$tikrinti, jog visose valstyb!se nar!se leidim# i&davimas 
ir )gyvendinimas atitinka vis# teis!s akt# reikalavimus, 
ir tuo pa+iu pad!ti pagerinti aplinkos patikrinim# kokyb1 
bei leidimuose nustatyt# s*lyg# vykdym*.

Leidinys pirmiausiai skiriamas nacionalin)ms kompetentingoms 
institucijoms ir regionin)ms institucijoms, atsakingoms 
u$ i&vardyt# teis!s akt#, reglamentuojan+i# pavojing# 
med$iag# valdym*, )gyvendinim* ir vykdym*, ypating* 
d!mes) skiriant institucijoms, i&duodan+ioms leidimus 
pramonei ir atliekan+ioms pramonini# nuotek# steb!sen*, 
taip pat institucijoms, nustatan+ioms pavojing# med$iag# 
ma$inimo priemones. 

*+ANGA
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Vandens kokyb!s standartus nustatan+iais teis!s aktais 
siekiama u$tikrinti ger* pavir&ini# vanden# kokyb1, ta+iau 
apie priemones, kurios pad!t# &iuos tikslus pasiekti, teis!s 
aktuose daug nekalbama. Vandens kokyb! labai priklauso 
nuo to, kiek ) j) i&leid$iama pavojing# chemini# med$iag#, o 
tai reglamentuoja jau kiti teis!s aktai. Toliau pateikiamame 1 
pav. iliuostruojami REACH reglamentas ir TIPK direktyva bei 
kelios pagal &iuos teis!s aktus taikomos priemon!s, kurios 
padeda )gyvendinti vandens kokyb1 nustatan+iuose teis!s 
aktuose numatytus tikslus. 

Kad b%t# galima suprasti, kaip siejasi visi &ie teis!s aktai, kaip 
jie veikia vienas kit* ir galiausiai – koks j# poveikis vandens 
kokybei, b%tina nors minimaliai $inoti apie kiekvien* min!t* 
teis!s akt*. Tod!l kituose skyriuose ir pateikiame trump* 
svarbiausi# teis!s akt# – BVPD, REACH reglamento ir TIPK 
direktyvos – ap$valg*. 

1. TEIS!S AKTAI

1 pav. Galimi ter&al# i&leidimo ) vanden) &altiniai bei teis!s aktai ir priemon!s pavojing# med$iag# i&metimui kontroliuoti ir suma$inti. 

2 pav. Teis!s aktai ir priemon!s pramonin!s tar&os kontrolei ir ma$inimui.

Vandens kokyb)s 
standartus nustatan,i% 

teis)s akt% tikslas

Galimi ter$al% i$leidimo - vanden- $altiniai

Pramon! (pavojing# chemini#
med$. gamyba ir naudojimas)

'emdirbyst!

Nuot!k# valymo )renginiai: 
<- nam# %kiai, 
<- pramon!

Atmosferiniai krituliai
(pavojing# chemini# med$.
gamyba ir naudojimas)

Gera kokyb! = 
pavojing# 

chemin# med$. 
koncentracija<AKS

Pramonin)s tar$os kontrol):
teis)s aktai ir priemon)s 

Duomenys apie chemini# med$iag# savybes
perduodami tiekimo grandin!je taikant
registracijos ir autorizacijos proced%ras,
apribojimus, atnaujintus SDL, klasifikacij*,
informacijos perdavim* tiekimo grandin!je.

Leidimai. ELV, GPGB ir tinkamos ter&al# i&metimo
ma$inimo priemon!s (pvz., pavojing# med$iag#
pakeitimas kitomis, plitimo sulaikymas, gamybos kontrol! ir pan.). 

Gaminiuose esan+ios
med$iagos, kurios pateks
) aplink*

REACH reglamentas,
K'P reglamentas,

$aliavos.

Ter&al# i&metimas, 
TIPK, BVP direktyvos.

REACH reglamentas, 
gaminiai, 

gamini# saugumas.

Apriboti arba u$drausti
tam tikras med$iagas
gaminiuose

AKS, steb!sena.
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1.1. TRUMPAI APIE 
BVPD IR AKS 

1.1.1. Tikslai

Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB (BVPD) 
priimta siekiant suformuoti nauj*, i&sami* vidaus pavir$ini% 
vanden%, tarpini% vanden%, pakran,i% vanden% ir gruntini% 
vanden% apsaugos tvark*, kuri, be kita ko, b%t# )gyvendinama 
taikant chemin)s tar$os prioritetin)mis (pavojingomis) 
med&iagomis ma&inimo priemones. 

Prioritetini# med$iag# srityje BVPD numato kelis ilgalaikius 
tikslus: 

  · neleisti bloginti pavir&inio ir po$eminio vandens kokyb!s; 

  · taikant visas pavir&inio ir po$eminio vandens telkini# 
apsaugos, stiprinimo ir atk%rimo priemones 2015 m. pasiekti 
ger( pavir&inio ir po$eminio vandens chemin1 b%kl1; 

  · iki 2020 m. palaipsniui ma&inti tar$( prioritetin)mis 
med&iagomis ir nutraukti prioritetini% (pavojing%) med&iag% 
i$metim(, i$leidim( ir nuot)k- ) pavir&inius vandenis. 

Gera vandens telkinio chemin) b'kl) b%na tada, kai prioritetini# 
med$iag# bei kit# ter&al#, i&vardint# papildan+ioje AKS 
direktyvoje 2008/105/EB, lygis atitinka aplinkos kokyb)s 
standart( (AKS). Aplinkos kokyb!s standartas (AKS) rei&kia 
„tam tikr* ter&alo ar ter&al# grup!s koncentracij* vandenyje, 
nuos!dose ar biotoje, kurios negalima vir&yti siekiant apsaugoti 
$mog# ir aplink*“.  

33 med&iagos arba med&iag% grup)s, kurios kelia did&iausi( 
susir'pinim( Europos vandenims, yra )trauktos ) prioritetini# 
med$iag# s*ra&*. 13 $io s(ra$o med&iag% ir med&iag% grupi% 
pripa&intos prioritetin)mis pavojingomis med$iagomis, kurios 
kelia ypa+ didel) susir%pinim* ir kuri# naudojimas iki 2020 m. 
turi b'ti nutrauktas arba j% i$leidimas, i$metimas ir nuot)kis - 
aplink( turi b'ti ma&inamas. Dabartinis toki# med$iag# s*ra&as 
pateikiamas 1 lentel!je. 0is s*ra&as per$i%rimas kas 4 metus. 

Eil. 
Nr.

Prioritetin)s med&iagos pavadinimas

Ar pripa&inta 
kaip prioritetin) 

pavojinga 
med&iaga

1 Alachloras

2 Antracenas X

3 Atrazinas

4 Benzenas

5

Brominti difenileteriai 
(Pentabromodifenileteris (tos pa+ios 
r%&ies atstov# numeriai 28, 47, 99, 100, 
153 and 154))

X

6 Kadmis ir jo junginiai X

7 C10-13- chloralkanai X

8 Chlorfenvinfosas

9 Chlorpyrifosas (Chlorpyrifoso etilas)

10 1,2-dichloretanas

11 Dichlorometanas

12 Di(2-etilheksilas)ftalatas (DEHP))

13 Diuronas

14 Endosulfanas X

15 Fluoroantenas

Eil. 
Nr.

Prioritetin)s med&iagos pavadinimas

Ar pripa&inta 
kaip prioritetin) 

pavojinga 
med&iaga

16 Heksachlorobenzenas X

17 Heksachlorobutadienas X

18 Heksachlorcikloheksanas X

19 Izoproturonas

20 0vinas ir jo junginiai

21 Gyvsidabris ir jo junginiai X

22 Naftalenas

23 Nikelis ir jo junginiai

24 Nonilfenoliai (4-(para)-nonilfenolis) X

25
Oktilfenoliai 
(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolis)

26 Pentachlorobenzenas X

27 Pentachlorofenolis

28 Poliaromatiniai angliavandeniliai X

(Benz(a)pirenas) X

(Benz(b)fl uoroantenas) X

(Benz(g, h, i)perilinas) X

(Benz(k)fl uoroantenas) X

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

29 Simazinas

30 Tributilalavo junginiai X

(Tributilalavo-katijonai) X

31 Trichlorobenzenai

32 Trichlorometanas (Chloroformas)

33 Trifl uralinas

1 lentel). Prioritetini% med&iag% s(ra$as, taikomas vandens politikos 
srityje (Direktyva 2008/105/EB).



7

1.1.2. Pagrindiniai principai
BVPD pateikiamos kelios svarbios numatyt# tiksl# siekimo 
priemon!s: upi# basein# rajon# valdymo planai (UBRVP) 
ir priemoni# programos (PP), aplinkos kokyb!s standartai 
(AKS) bei pavir&inio vandens ekologin!s arba chemin!s b%kl!s 
steb!sena.

Upi% basein% rajonai ir upi% basein% rajon% 
valdymo planai 

Siekiant u$tikrinti ger* viso vandens telkinio vandens 
kokyb1, BVPD priemon!s taikomos visiems vandens telkinio 
baseino rajono vandenims, nes vandens tar&a nepaiso joki# 
administracini# sien#. 

BVPD nustatyta, kad pagrindin! administracin! priemon! 
yra upi% basein% rajon% valdymo planai (UBRVP), kuriuos 
valstyb!s nar!s turi sudaryti kiekvienam tik j# teritorijoje 
esan+iam upi# basein# rajonui. Tarpvalstybini# upi# basein# 
rajon#, esan+i# keliose Bendrijos valstyb!se nar!se, atveju 
valstyb!s nar!s u$tikrina, kad pagal galimybes koordinuot# 
veiksm# d!ka b%t# sukurtas vieningas tarpvalstybinis up!s 
baseino rajono valdymo planas. Tokius UBRVP kompetentingos 
institucijos turi per$i%r!ti reguliariai kas 6 metus. Pirmasis 
UBRVP, numatantis veiksm# program* iki 2015 m., buvo 
paskelbtas 2009 m. gruod$io m!n. 

UBRVP – tai prevencin! priemon!, neleid$ianti problemoms 
pasklisti viso baseino mastu.  

UBRVP yra detaliai i&d!stytos i&kelt# tiksl# pasiekimo per 
nustatyt* laik* priemon!s ir b%dai. Kiekviename UBRVP 
numatyti keli svarb%s up!s baseino rajono valdymo elementai: 

- vandens telkinio b'kl)s -vertinimas. Atliekant tok) )vertinim*, 
apib%dinamas up!s baseino rajonas (apibr!$iama, k* rei&kia 
„gera ekologin! b%kl!“, ir kartu nustatoma esama b%kl!), 
ap$velgiama $mogaus veiklos )taka baseino vandeniui 
()vertinamos apkrovos), atliekama vandens naudojimo 
ekonomin! analiz! ir pan.; 

- priemoni% programos (PP). Kiekviename UBRVP b%na 
numatytos priemoni# programos, kurias )gyvendinant b%t# 
siekiama upi# baseino rajonui numatytos vandens kokyb!s. 
BVPD nustatyta, kad kiekviena valstyb) nar) pati numato 
taikytinas priemones gerai vandens kokybei pasiekti;  

- steb)sena ir per&i'r)jimas. Reikalaujama, kad vald$ios 
institucijos steb!t# vandens telkini# b%kl1 ir pasiekiamus 
nustatytus rezultatus. Tai kartu yra ir efektyvumo )vertinimas 
–  nuo &ios steb!senos rezultat# tur!t# priklausyti, ar siekiant 
tiksl#, t* plan* reik!t# per$i%r!ti ir i& naujo apsvarstyti.  

Aplinkos kokyb)s standartai

Strategija, pad)sianti -veikti vandens tar$( chemin)mis 
med&iagomis, numatyta Bendrosios vandens politikos 
direktyvos 2000/60/EB (BVPD) 16 straipsnyje. Pirmasis 
$ingsnis $engtas patvirtinant prioritetini# med$iag# s*ra&* 
($r. 1 lentel1). Tikslas – nustatant Europos aplinkos kokyb)s 
standartus, u$tikrinti auk&t* apsaugos nuo pavoj# lyg), kur) 
vandens aplinkai arba per vandens aplink* gal!t# sukelti 
tokios prioritetin!s med$iagos. Direktyvoje 2008/105/EB yra 
nustatyti aplinkos kokyb!s standartai, taikomi 41 med$iagai 
(33 prioritetin!s med$iagos ir 8 papildomi ter&alai). Be to, 
valstyb!s nar!s turi nustatyti specifi nius upi# basein# rajon# 
ter&alus, numatyti jiems nacionalinius AKS bei )traukti juos 
) steb!senos programas. Siekiant patikrinti, kaip laikomasi 
Europos arba nacionalini% aplinkos kokyb)s standart%, BVPD 
numatyta chemini# med$iag# steb!sena apr!pia vis* pavir&in) 
ir po$emin) vanden). BVPD numatyta, kad ) upi# baseinus 
i&leid$iam# vis# prioritetini# med$iag# steb!sena turi b%ti 
atliekama kart* per m!nes), o kit# dideliais kiekiais i&leid$iam# 
ter&al# steb!sena 2 kart* per tris m!nesius. 

2 pav. Tarpvalstybini% Dauguvos ir Nemuno upi% basein% rajon% ap&valga. 
Basein# rajonai apr!pia Rusij*, Latvij*, Baltarusij* ir Lenkij*, o up!s )teka ) 
Baltijos j%r*. 
0altinis: http://enrin.grida.no/databasin/index_maps.cfm
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1.1.3. Priemon)s
Nors pagal BVPD kiekvienai valstybei narei ir suteikta teis! 
pa+iai pasirinkti geros vandens kokyb!s u$tikrinimo priemones, 
i&samaus &i# priemoni# s*ra&o n!ra numatyta. 

Direktyvoje tokios priemon)s suskirstytos ) pagrindines 
ir papildomas: 

- pagrindin)s priemon)s, be kita ko, yra tos, kurias )gyvendinti 
b%tina pagal Europos S*jungos teis!s aktus, t. y. valstyb!s 
nar!s privalo laikytis TIPK direktyvos, Nitrat# direktyvos 
ir kit# teis!s akt# nuostat# d!l ter&al# i&metimo kontrol!s, 
i&metam# ter&al# ribini# ver+i# ir leidim# i&davimo. Kadangi 
b%tina atsi$velgti ir ) vietines aplinkos s*lygas (aplinkos 
kokyb!s standartus), pasiekti BVPD nustatyt# tiksl# pad!t# 
ir vietiniai teis!s aktai. Direktyvoje pabr!$iama, jog tais 
atvejais, kai pagal kokyb!s standart* b%tinos grie$tesn!s s*lygos 
negu tos, kurios b%t# taikomos pagal galiojan+ius Europos 
S*jungos teis!s aktus, atitinkamai nustatoma grie$tesn! 
ter&al# i&metimo kontrol!; 

- papildomos priemon)s – tai priemon!s, kurios parengiamos 
ir )gyvendinamos greta pagrindini# priemoni# tam, kad 
siekiant tiksl# „u$pildyt# likusias spragas“.

Vandens telkiniams, kuri# b%kl! neatitinka aplinkos apsaugos 
kokyb!s, taikomos tokios privalomos priemon!s:

  · trikd$i# prie$as+i# tyrimas (t. y. tar&os &altini# tyrimas); 

  · vis# atitinkam# autorizacij# ir leidim# d!l ter&al# i&leidimo 
per$i%r!jimas; 

  · steb!senos princip# per$i%r!jimas ir atitinkamas 
j# pakoregavimas; 

  · esant b%tinybei – nustatomi grie$tesni aplinkos kokyb!s 
standartai ter&alams. 

INFORMACIJOS .ALTINIAI

Kompetentinga institucija Aplinkos apsaugos agent%ra http://gamta.lt

Prioritetini# med$iag# s*ra&as 2006 m. Nuotek# tvarkymo reglamentas D1-236 (pakeistas 2010 m. gegu$!s 18 d. )sakymu Nr. D1-416)

AKS ir ITRV 2006 m. Nuotek# tvarkymo reglamentas D1-236 (pakeistas 2010 m. gegu$!s 18 d. )sakymu Nr. D1-416)

Lietuvos upi# baseinai

http://vanduo.gamta.lt/cms/index
UBRVP ir PP

Steb!senos programa

Steb!senos rezultatai
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1.2. TRUMPAI APIE TIPK 
IR PIT DIREKTYVAS

1.2.1. Tikslai 

Tar&os integruotos prevencijos ir kontrol!s direktyva 
2008/1/EB (TIPK direktyva) reikalauja, kad valstyb!s nar!s 
vietiniu mastu reguliuot% ter$al% i$ tam tikr% pramon)s ir 
&em)s 'kio -rengini% i$metim( - or(, dirvo&em- ir vanden-, 
tam tikslui i$duodamos leidimus ir reikalaudamos vykdyti 
juose nustatytas s(lygas. TIPK direktyva siekiama, kad u$ 
ter&al# i&metimo prevencij*, suma$inim* ir likvidavim* b%t# 
atsakinga pati ter&alus i&metanti )mon!.  

Direktyva taikoma tik didel)ms -mon)ms, kurios priskiriamos 
$e$ioms pramonin)s veiklos r'$i% kategorijoms: energetikos 
pramon!, metal# gamyba ir apdirbimas, nauding#j# i&kasen# 
pramon!, chemijos pramon!, atliek# tvarkymas ir kitos veiklos 
r%&ys. ( kit# veikos r%&i# kategorij* patenka pramon!s )mon!s, 
kurios gamina celiulioz1 ir popieri#, kuriose atliekamas 
tekstil!s apdorojimas, kaili# ir od# rauginimas, gaminami 
maisto produktai bei intensyviai auginami pauk&+iai ir kiaul!s. 
Visoje ES yra ma$daug 52 000 toki# )moni#. 

TIPK direktyvoje aptariami ir protingo gamtini# i&tekli# 
valdymo, atliek# ma$inimo, utilizavimo arba poveikio jas 
tvarkant minimizavimo, efektyvaus energijos vartojimo, 
avarij# prevencijos ir suma$inimo klausimai, ta+iau pripa$inta, 
kad vis tik nepakanka tinkamai kontroliuoti pramonini# 
ter&al# i&metim* ir kad reikia dar geriau apsaugoti gamt* 
bei $moni# sveikat*, kartu supaprastinant esam* teisin1 
baz1 ir suma$inant neb%tinas administracines i&laidas. Tod!l 
2005 m. lapkri+io m!n. Europos Komisija !m!si per$i%r!ti 
pramonini# ter&al# i&metim* reglamentuojan+ius Europos 
S*jungos teis!s aktus ir 2010 m. gruod$io 17 d. pri!m! nauj* 
Pramonini% i$metam%j% ter$al% direktyv( 2010/75/ES (PIT). 
0i direktyva )sigaliojo 2011 m. sausio 6 d. 

PIT u$tikrina $ymiai geresnes esam# septyni# direktyv#, 
kurias ji tur!t# pakeisti, nuostat# s*sajas:  

1) dideli# kur* deginan+i# )rengini# direktyvos (DKD(D); 

2) tar&os integruotos prevencijos ir kontrol!s direktyvos (TIPK); 

3) atliek# deginimo direktyvos (ADD);

4) tirpikli# emisij# direktyvos (TED); 

5) trij# galiojan+i# direktyv# d!l i) titano dioksido tvarkymo 
(78/176/EEB), ii) titano dioksido steb!senos ir sekimo 
(82/883/EEB) ir  iii) tar&os titano dioksidu ma$inimo 
program# (92/112/EEB).

PIT direktyva sugrie&tina ITRV (nuo 2016 m. )renginiai tur!s 
atitikti grie$tesnius apribojimus), ja siekiama sustiprinti 
GPGB koncepcij* ir u$tikrinti nuoseklesn) j# taikym* visose 
valstyb!se nar!se, t. y. bus reikalaujama, kad dokumentai, 
kuriuose pateikiamos i&vados d!l ES lygmeniu sukurt# GPGB, 
b%t# laikomi informaciniais dokumentais nustatant leidim# 
s*lygas valstyb!s nar!s lygmeniu. PIT direktyvoje nustatoma 
daugyb! mechanizm#, kuriais galima patikrinti, kaip valstyb!s 
nar!s laikosi PIT direktyvos, ir kartu priversti j* vykdyti. Prie 
toki# mechanizm# priskiriama ter&al# i&metimo steb!sena, 
ataskait# teikimas ir patikrinimai. 

1.2.2. Pagrindiniai principai

Kad b%t# pasiektas auk&tas aplinkos apsaugos lygis, pagal 
TIPK ir PIT direktyvas b%tina taikyti kompleksin) po$i%r). 

• Leidimai. Kiekvienam )renginiui, kuriam taikoma TIPK 
direktyva, yra privaloma autorizacija, kuri atliekama i&duodant 
leidimus. Leidimas – tai ra&ytinis sprendimas, leid$iantis 
tam tikromis s*lygomis eksploatuoti vis* )rengin) arba jo 
dal). Kiekviename leidime b%na nurodytos kelios svarbios 
su ter&al# i&metimu ) aplink* susijusios s*lygos:

- geriausi prieinami gamybos b'dai. Pagrindinis reikalavimas, 
kuris keliamas TIPK direktyvoje numatytuose leidimuose – 
nurodyti geriausius prieinamus gamybos b%dus (GPGB), kurie 
taikomi tar&os prevencijai u$tikrinti. GPGB apibr!$ime $odis 
„prieinamas“ rei&kia tok) b%d*, kuris b%t# )gyvendinamas 
esant ekonomi&kai ir techni&kai tinkamoms s*lygoms, 
kartu atsi$velgus ) ka&tus ir prana&um*. Nustatant GPGB 
reikia atsi$velgti ) )rengini# technines charakteristikas, j# 
geografi n1 viet* ir vietines aplinkos s*lygas. Vertinant juos kaip 
ekonominius veiksnius, ) kuriuos reikia atsi$velgti apibr!$iant 
GPGB, pasteb!ta, kad Europoje jie b%na labai nevienodi, 
tod!l atsiranda reik&mingi valstybi# nari# taikom# i&metam# 
ter&al# ribini# ver+i# skirtumai. Esamuose informaciniuose 
dokumentuose apie GPGB (BREF) pateikiamos rekomendacijos 
)vairioms pramon!s &akoms, kurioms taikoma TIPK direktyva, 
GPGB. 0ias rekomendacijas galima rasti interneto svetain!je 
http://eTIPKb.jrc.es/reference/. BREF siekiama apra&yti b%tent 
tuos b%dus, kurie gal!t# b%ti laikomi geriausiais prieinamais 
gamybos b%dais, ir kartu pateikti toki# GPGB atveju taikomas 
i&metam# ter&al# vertes; 

- i$metam% ter$al% ribin) vert) (ITRV) ) leidimus tur!t# 
b%ti )ra&oma remiantis GPGB. Be to, TIPK direktyva ai&kiai 
nustato, kad leidimuose nurodoma ITRV turi atitikti ir kituose 
ES teis!s aktuose nustatytas vertes. Daugyb! toki# ITRV 
(pvz., titano dioksido, atliek# deginimo, miesto nuotek# 
valymo ir pan.) yra nustatyta skirtinguose ES teis!s aktuose. 
Direktyvose nustatytos ITRV t!ra galimos minimalios 
leidimo i&davimo s*lygos, nes jei )vertinus GPGB prieinama 
i&vados, jog reikia taikyti grie$tesnes s*lygas, leidimuose 
ir turi b%ti nustatomos tokios grie$tesn!s s*lygos. 
Reikia  atsi$velgti ir ) vietines aplinkos s*lygas (aplinkos kokyb!s 
standartus), t. y. jei taikant BVPD pagal AKS reikia grie$tesni# 
negu GPGB s*lyg#, leidimo s*lygose reikalaujama taikyti 
papildomas priemones;
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- steb)sena. TIPK direktyvoje numatyti tam tikri reikalavimai, 
kuriais siekiama u$tikrinti, kad joje nustatyta sistema b%t# 
prakti&kai taikoma ir vykdoma. Valstyb!s nar!s privalo 
u$tikrinti, kad b%t# laikomasi leidimuose nustatyt# s*lyg# 
ir kad )mon!s kompetentingoms institucijoms nuolat pateikt# 
ter&al# i&metimo steb!senos rezultatus. *moni% prievol) 
vykdyti steb)sen( ir pateikti ataskaitas tur)t% b'ti nustatyta 
leidimuose. Paprastai visa tai rei&kia, kad )mon! privalo steb!ti 
i& )renginio i&metam# nurodyt# ter&al# koncentracij*, taip 
pat ir daugel) kit# )renginio eksploatavimo aspekt# (pvz., 
pateikti ataskaitas apie )renginio saugum*, informuoti apie 
atliek# susidarym* ir pan.). Kai kuriais atvejais (pvz., kai 
)rengimai dideli arba j# eksploatacija kelia susir%pinim*) gali 
b%ti reikalaujama steb!ti ir supan+i* aplink*. PIT direktyvoje 
numatyta, kad )mon! privalo periodi&kai steb!ti pavojingas 
med$iagas, esan+ias gamykloje ir  galin+ias u$kr!sti dirvo$em) 
bei po$emin) vanden). Be to, )mon!s privalo kompetentingoms 
institucijoms sudaryti galimybes patekti ) )mon1 ir pad!ti 
atliekant patikrinimus bei kitas steb!senos funkcijas. 

• Ataskait% apie i$metamuosius ter$alus teikimas. Duomenis 
apie ter&al# i&metim* i& )rengini#, kuriems taikoma TIPK 
direktyva, b%tina pateikti kasmet. Jie saugomi Europos 
i&metam# ir perne&am# ter&al# registre (E-PRTR) (http://
prtr.ec.europa.eu/). Tai visas Europos &alis apr!piantis 
registras, kuriame nesud!tinga surasati su aplinkos apsauga 
susijusius duomenis apie pramon!s )renginius. 0is registras 
pakeit! anks+iau buvus) Europos ter&al# i&metimo registr* 
(EPER). 0iame registre saugomi aplinkos apsaugai aktual%s 
duomenys apie 28000 )renginius, apimant 65 ekonomines 
veiklas Europoje. 3ia galima rasti informacij* apie kiekvieno 
)renginio ) or*, vanden) ir dirvo$em) i&metam# ter&al# kiek), 
apie tai, kiek ter&al# i& s*ra&o () kur) )trauktas 91 pagrindinis 
ter&alas) u$ )rengini# rib# perne&ama per atliekas ir nuotekas. 

• Leidim% per&i'r)jimas. TIPK direktyvoje nustatyta, 
kad leidimus b%tina periodi&kai per$i%r!ti. Nors leidim# 
per$i%r!jimo da$numas n!ra nustatytas, ta+iau direktyvoje 
akcentuojama nema$ai aplinkybi#, kurioms esant leidimus 
b%tina per$i%r!ti ir galb%t j# i&davim* apsvarstyti i& naujo. 
Prie toki# aplinkybi# priskiriami )renginiuose vykstantys 
procesai (pvz., atsiranda kitoks taikom# GPGB apib%dinimas, 
ES teis!s aktais )vedamos naujos ITRV arba prireikia taikyti 
tobulesnes apsaugos priemones) ir su )rengini# poveikiu 
aplinkai susij1 klausimai (pvz., kai tar&os poveikis yra toks 
didelis, kad reikia taikyti pakeistas ITRV, arba pagal ES teis!s 
aktus atsiranda naujos prievol!s, pvz., )vesti AKS). 

• Patikrinimas ir vykdymas. PIT direktyva $ymiai i&samiau negu 
TIPK direktyva nusako, kaip reikia atlikti patikrinimus ir vykdyti 
reikalavimus. PIT direktyva reikalauja, kad valstyb!s nar!s 
parengt# patikrinim# planus. Be informacijos apie )renginius, 
tokiuose planuose b%tina numatyti bendr* atitinkam# svarbi# 
aplinkos apsaugos klausim# )vertinim*. Toki# plan# pagrindu 
b%tina parengti patikrinim# programas, kurias )gyvendinant 
gal!t# b%ti atliekami tiksliniai, sisteminiu rizikos aplinkai 
vertinimu pagr)sti patikrinimai. Minimalus rizikos kriterijus 
gal!t# b%ti „galimas ir faktinis aptariam#j# )rengini# poveikis 
$mogaus sveikatai ir aplinkai, atsi$velgiant ) ter&al# i&metimo 
lygius ir ter&al# r%&is, vietin!s aplinkos jautrum* bei avarij# 
rizik*.“ Norint nustatyti visus svarbius )rengini# poveikius, 
pakanka atlikti )prast* patikrinim*. Toki# patikrinim# pakanka 
ne tik siekiant nustatyti, ar laikomasi leidimuose nurodyt# 
s*lyg#, bet ir, ar tuose leidimuose nustatytos s*lygos yra 
veiksmingos. Vadinasi, inspektoriai tur!t# )vertinti ir tam 
tikr# leidimo s*lyg# i&davimo prie$astis, ir, ar juos i&davus 
buvo pasiektas numatytas tikslas (pvz., vietin!s aplinkos 
apsaugos tikslai). 

INFORMACINIAI .ALTINIAI

Kompetentinga institucija Aplinkos apsaugos agent%ra http://gamta.lt

*statymai Tar&os integruotos prevencijos ir kontrol!s leidim# i&davimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykl!s (2005 
m. bir$elio 29 d. (sakymas Nr. D1-330)

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

Pra$ymo i$duoti leidim( 
pavyzdys: pra$ymo i$duoti 
leidim( forma ir leidimas

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

I$duoti leidimai I&duoti leidimai saugomi regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, ) kuriuos reik!t# kreiptis 
norint susipa$inti su konkre+iu leidimu. 
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1.3. TRUMPAI APIE REACH 
IR K+P REGLAMENTUS 

1.3.1. Tikslai 

Santrumpa REACH angl# kalba rei&kia chemini# med$iag# 
registracij*, )vertinim*, autorizacij* ir apribojimus. REACH 
reglamentas Nr. 1907/2006 )sigaliojo 2007 m. bir$elio 1 d. ir yra 
esmin!s chemini# med$iag# naudojim* reglamentuojan+i# 
ES teis!s akt# reformos pagrindas.   

Pagrindiniai REACH reglamento tikslai: u$tikrinti auk$t( 
&mogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo pavoj%, kuriuos 
gali sukelti chemin)s med&iagos, lyg-, skatinti alternatyvius 
bandym# metodus, u$tikrinti laisv* chemini# med$iag# 
jud!jim* rinkoje ir stiprinti konkurencingum* bei naujovi# 
diegim*. Taikant REACH reglament*, atsakomyb! u$ chemini# 
med$iag# sukeliam# pavoj# )vertinim* ir valdym* bei tinkamos 
saugos informacijos pateikim* vartotojams tenka pramonei. 
Tais atvejais, kai d!l pavojing# med$iag# prireikia papildom# 
veiksm# ES lygmeniu, j# lygiagre+iai gali imtis ir Europos 
S*junga. 

K'P reglamentas, kuris )sigaliojo 2009 m. sausio 20 d., nustato 
chemini# med$iag# ir mi&ini# klasifi kacijos, $enklinimo ir 
pakavimo tvark*. 0io reglamento d!ka chemini# med$iag# 
ir mi&ini# $enklinimas tampa  Pasauline suderinta chemini# 
med$iag# klasifi kavimo ir $enklinimo sistema (GHS).

Pagrindinis reglamento tikslas – palengvinti tarptautin1 
prekyb* chemin!mis med$iagomis ir i$saugoti dabartin- 
&moni% sveikatos ir aplinkos apsaugos lyg-. Klasifi kacijos ir 
$enklinimo sistema leid$ia nustatyti pavojingas med$iagas ir 
apie tokius pavojus informuoti vartotojus pakuo+i# etiket!se 
bei saugos duomen# lapuose (SDL) )ra&ant standartinius 
simbolius ir $od$i# junginius.

Reglamente nustatyta, kad med$iag# klasifi kavimas pagal 
naujas taisykles tur!jo b%ti baigtas 2010 m. gruod$io 1 d. 
Mi&ini# klasifi kavimas turi b%ti baigtas 2015 m. bir$elio 1 d. 
Pasibaigus &iam pereinamajam laikotarpiui, K'P reglamentas 
galutinai pakeis &iuo metu galiojan+ias med$iag# (Direktyva 
67/548/EEB) ir preparat# (Direktyva 1999/45/EB) klasifi kacijos, 
$enklinimo ir pakavimo taisykles.

K'P reglamente n!ra nustatyti reikalavimai, kaip reik!t# 
pateikti informacij* (i&skyrus fi zikini# savybi# apib%dinim*) 
– juos nustato REACH reglamentas. Nusta+ius pavojingas 
savybes ir priskyrus med$iag* ar mi&in) atitinkamai kategorijai, 
gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai bei platintojai, 
taip pat tam tikr# specifi ni# preki# gamintojai ir importuotojai 
apie nustatytus t# med$iag# ar mi&ini# keliamus pavojus 
tur!t# prane&ti kitiems tiekimo grandin!s dalyviams.

Med$iagos ar mi&inio keliamas pavojus rei&kia, kad yra galimyb!, 
jog ta med$iaga ar mi&inys padarys $al*. Pavojus priklauso 
nuo med$iagai ar mi&iniui b%ding# savybi#. Tod!l atliekant 
pavojaus vertinim*, med$iagai ar mi&iniui b%dingos savyb!s 
vertinamos pagal tai, ar jos gali sukelti koki* nors $al*. Kai 
nustatyto keliamo pavojaus pob%dis ir sunkumas atitinka 
klasifi kacijos kriterijus, priskiriama atitinkama klasifi kacijos 
kategorija, pagal kuri* suprantama, koki* $al* $mogui ar 
aplinkai gali sukelti naudojama chemin! med$iaga ar mi&inys.

Pa$enklinus chemin1 med$iag* arba mi&in) naudotojas gauna 
informacij*, kokiai kategorijai priklauso chemin!s med$iagos 
ar mi&inio keliamas pavojus, taip pat galima )sp!ti apie esam* 
pavoj# bei apie tai, kad reikia vengti ir pavojaus, ir su juo 
susijusios rizikos. K'P reglamente nustatyti ir bendrieji 
pakavimo standartai, kurie leid$ia u$tikrinti saug# pavojing# 
med$iag# ir mi&ini# tiekim*. 
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1.3.2. Pagrindiniai principai

REACH reglamentas nustato kelias b%tinas priemones, kurios 
pad!s pasiekti teis!s aktuose numatyt# tiksl#. 

Registracija 

Registracijos tikslas – nustatyti skaidri*, nusp!jam* ir 
subalansuot* sistem*, kuriai esant pramon! prisiimt# 
atsakomyb1 u$ savo produkt# saugum*. Reikalaujama, kad 
pramon) surinkt% pakankamai informacijos apie chemines 
med&iagas ir naudodamasi ta informacija, numatyt# tinkamas 
rizikos valdymo priemones, kurias )gyvendint# gamintojai ir 
importuotojai, bei kartu rekomenduot# tinkamas chemini# 
med$iag# valdymo priemones tolesniems naudotojams.

Med&iag% gamintojams ir importuotojams taikomas bendro 
pob'd&io -sipareigojimas pateikti Europos chemini% med&iag% 
agent'rai (ECHA) kiekvienos med&iagos, kurios per metus 
-mon) (juridinis asmuo) pagamina ar importuoja 1 ton( arba 
daugiau, registracijos dokumentacij(. 

Galutinis registracijos terminas priklauso nuo chemini# 
med$iag# kiekio ir j# savybi#. Pagal REACH reglamento 
reikalavimus tikimasi, kad per 11 met# ES bus u$registruota 
ma$daug 30 000 chemini# med$iag#. 

• Galutinis med$iag# registracijos 
terminas:

• kai pagaminama arba importuojama 
1 000 ir daugiau ton# per metus; 

• kancerogenams, mutagenams ir 
med$iagoms, kurios toksi&kos repro-
dukcijai (1 ir 2 kategorijos KMR), kuri# 
pagaminama ar importuojama 1 ir 
daugiau ton# per metus; 

• med$iagoms, kurios yra labai toksi&kos 
vandens organizmams (R50/53) ir kuri# 
per metus pagaminama arba importuo-
jama daugiau kaip 100 ton#.

2010 m.
lapkri+io 30 d.

Galutinis registracijos terminas med$ia-
goms, kuri# per metus pagaminama arba 
importuojama nuo 100 iki 1 000 ton# 

2013 m. 
gegu$!s 31 d.

Galutinis registracijos terminas med$ia-
goms, kuri# per metus pagaminama arba 
importuojama nuo 1 iki 100 ton#

2018 m. 
gegu$!s 31 d.

0is )sipareigojimas taikomas tiek grynoms, tiek ir )einan+ioms 
) mi&ini# sud!t) chemin!ms med$iagoms. Atskira registracijos 
tvarka taikoma med$iagoms, esan+ioms gaminiuose (pvz., 
automobili#, audini#, elektronini# mikroschem# sud!tyje). 
Ateityje registracija pagal REACH reglamento reikalavimus 
bus laikoma i&ankstine vis# chemini# med$iag# gamybos, 
pateikimo ) rink* ir naudojimo Europos S*jungoje s*lyga. 
Jei med&iagos nepavyksta u&registruoti, tai reik$, kad jos 
negalima gaminti arba importuoti.  

!sigalioja
REACH

reglamentas

2007 m.
bir!elio 1 d

2007Metai 2008

Visos 
naujos 

med!iagos 
ir mi"iniai.

REACH
reglamento

"gyvendinimo
grafikas

K#P reglamento 
"gyvendinimo

grafikas

Med$iagos

Mi%iniai

Med!iagos ir mi"iniai,
kuri# per metus 
susidaro 1000 ir
daugiau ton#,

arba labai didel$
susir%pinim& kelian'ios

med!iagos

Klasifikuojama pagal PMD ir K(P. (enklinama ir 
pakuojama pagal K(P reglament& reglament&

Klasifikuojama, !enklinama ir pakuojama pagal PPD. Jei pritaikomas 
K(P reglamentas, !enklinti ir pakuoti pagal PMD nereikia. 

Klasifikuojama, !enklinama ir
pakuojama pagal K(P reglament&.

Med!iagos ir mi"iniai,
kuri# per metus susidaro 

100 ir daugiau ton#

Med!iagos ir mi"iniai, kuri# per
metus susidaro 1 ir daugiau ton#

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 m. 
ir v)liau.

Preliminari
registracija

2008 m
bir!elio 1 d. *
gruod!io 1 d

Pirmojo etapo pabaiga
 (med$iagoms,

kurioms taikoma
 pereinamasis etapas)

Klasifikavimo ir $enklinimo prane%im& pateikimo pabaiga
2011 m. sausio 3 d.

2010 m. gruod!io 1 d.

Antrojo etapo pabaiga
(med$iagoms, kurioms

taikomas pereinamasis etapas)

2013 m. bir!elio 1 d.

Tre'iojo etapo pabaiga
(med$iagoms, kurioms taikomas

pereinamasis etapas)

2018 m. bir!elio 1 d.

!sigalioja K#P reglamentas;
panaikinamas PMD 1 priedas

2009 m. 
sausio 20 d.

K#P reglament( privaloma
taikyti med$iagoms.

2010 m.
gruod!io 1 d.

2015 m. bir!elio
ir!elio 1 d.

Klasifikuojama, 
!enklinama ir 

pakuojama pagal PMD 
reikalavimus. Jei 
pritaikomas K(P 

reglamentas, !enklinti 
ir pakuoti pagal PMD 

reikalavimus nereikia.

K#P reglament( privaloma taikyti mi%iniams. Pra%ome 
atkreipti d)mes", kad tam tikroms 

med$iagoms/mi%iniams 2012 m./2017 m. yra galutinis 
j& $enklinimo ir pakavimo pagal naujus reikalavimus 

terminas.

3 pav. REACH ir K+P reglament% -gyvendinimo grafi kas. 0altinis: ECHA.

Kristina


Kristina
delet this
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( registracijos dokumentacij* )traukiama informacija apie tai, 
kaip t* med$iag* saugiai naudoti. Prakti&kai tai rei&kia, kad: 

  · gamintojai ir importuotojai turi surinkti informacij* apie savo 
gaminamas arba importuojamas med$iagas ir j* panaudodami 
)vertinti rizik*, kylan+i* tokias med$iagas naudojant, bei 
kartu numatyti tinkamas rizikos valdymo priemones; 

  · tokia informacija apie med&iagos savybes, naudojimo b'dus 
ir klasifi kacij( bei saugaus naudojimo instrukcija turi b%ti 
nurodyta Europos chemini# med$iag# agent%rai teikiamoje 
technin!je dokumentacijoje;

  · tuo atveju, kai med$iagos pagaminama arba importuojama 10 
ir daugiau ton#, turi b%ti pateikiama ir med$iagos chemin)s 
saugos ataskaita, apr)pianti fi zikinio-cheminio pavojaus, 
pavojaus &mogaus sveikatai, aplinkai -vertinim(, kartu 
nustatant, ar med&iaga yra patvari, bioakumuliacin) ir 
toksi$ka (PBT), arba labai patvari ir didel)s bioakumuliacijos 
(vPvB); 

  · ECHA  tikrina, ar kiekvienos med$iagos registracija yra 
techni&kai tvarkingai u$pildyta ir i&baigta, ta+iau duomen# 
i&samum* ir tinkamum* tikrina pasirinktinai, pagal nustatyt* 
tvark*. 

Informacij( apie u&registruot% med&iag% chemines savybes 
galima rasti portale eChemPortal (http://www.echemportal.
org/). Visa &iame portale pateikta informacija apie chemini# 
med$iag# fi zines ir chemines savybes, ekotoksi&kum*, i&likim* 
aplinkoje ir poveik), toksi&kum* yra laisvai pasiekiama visiems 
naudotojams. Kartu, pagal chemin!s med$iagos pavadinim* 
bei numer) ir pagal chemines savybes, galima ie&koti ataskait# 
apie atitinkam* chemin1 med$iag* bei toki# med$iag# saugos 
duomen# lap#. 

Informacijos srautas tiekimo grandin)je: 
saugos duomen% lapas 

REACH reglamentas reikalauja, kad informacij* apie saug# 
chemini# med$iag# naudojim* tur!t# ne tik gamintojai ir 
importuotojai, bet ir j# klientai. Pirmin! tokios informacijos 
perdavimo priemon! yra visoms pavojingoms chemin)ms 
med&iagoms sudaromas tikslus ir ai$kus saugos duomen% 
lapas (SDL), kuris grind&iamas numatoma rizika &mogaus 
sveikatai ir aplinkai, o kartu yra pagrindinis -mon)s informacijos 
$altinis. Tikimasi, kad registruojant chemines med$iagas, bus 
surinkta daug naujos informacijos apie pavojingas med$iag# 
savybes, ) kurias atsi$velgus teks nustatyti naujas rizikos 
valdymo priemones.  

Tais atvejais, kai chemin!s saugos )vertinimas atliekamas 
taikant registracijai nustatytus reikalavimus, prie saugos 
duomen# lapo b%tina nurodyti, koks yra galimas tos med$iagos 
poveikio scenarijus. Tokiu b%du &i informacija pasieks ir kitus 
tiekimo grandin!s dalyvius. Nurodant galim* poveik), reikia 
)vardyti chemini# med$iag# naudojimo b%dus ir apra&yti 
specifi nes chemini# med$iag# naudojimo s*lygas. 

*vertinimas 

REACH reglamente nustatyti trys skirtingi )vertinimo procesai. 
Tai dokumentacijos technin!s atitikties tikrinimas, si%lym# 
atlikti bandymus tikrinimas (&ie du vadinami dokumentacijos 
vertinimu) bei chemin!s med$iagos vertinimas. 

  · Vertinant dokumentacij(, patikrinama registracijos 
dokumentacija ir si%lymai atlikti bandymus. Registracijos 
dokumentacijos atitikimas reikalavimams tikrinamas siekiant 
u$tikrinti, kad b%t# )vykdyti REACH reglamente numatyti 
teisiniai reikalavimai ir kad pateikta dokumentacija b%t# 
kokybi&ka. 

  · Vertinant chemin/ med&iag( siekiama i&siai&kinti visas 
prie$astis, d!l kuri# med$iag* reik!t# laikyti pavojinga 
$mogaus sveikatai ar aplinkai. Tokio vertinimo metu 
nustatoma, ar med$iaga yra prioritetin!. Chemin!s 
med$iagos priskyrimo prioritetin!ms med$iagoms 
vertinimas atliekamas atsi$velgiant ) rizikos veiksnius, 
t. y. informacij* apie pavojus, ar chemin! med$iaga savo 
strukt%ra yra pana&i ) jau $inomas susir%pinim* kelian+ias 
med$iagas arba ) med$iagas, kurios yra patvarios ir gali b%ti 
bioakumuliacin!s, kas rodyt#, jog chemin! med$iaga ar 
vienas arba keli i&vestiniai jos produktai turi susir%pinim* 
kelian+i# savybi# arba yra patvar%s ir bioakumuliaciniai. 
ECHA sudarys nuolat atnaujinam* trej# met# veiksm# 
plan*, kuriame nurodys visas kasmet numatytas )vertinti 
chemines med$iagas. 

Autorizacija 

Autorizacijos tikslas – u$tikrinti, kad b%t# tinkamai 
kontroliuojama labai didel- susir'pinim( kelian,i% med&iag% 
(SVHC) rizika, kad tokios chemin)s med&iagos b't% 
pakei,iamos tinkamomis alternatyviomis med&iagomis, 
arba kad atsi$velgus ) turim* informacij* apie alternatyvias 
med$iagas ar procesus (pakaitalus), rizika b't% ma&inama 
taikant tinkamas technologijas, arba kad $i rizika b't% 
pagrind&iama socialin)mis ir ekonomin)mis prie&astimis. 

Pagal savo savybes SVHC grupuojamos taip: 

  · 1 ir 2 kategorijos kancerogenai, mutagenai, toksi&kos 
reprodukcijai med$iagos (KMR); 

  · PBT ir vPvB med&iagos. Tai med$iagos, kurios pagal REACH 
reglamento XIII priede nustatytus kriterijus yra patvarios, 
bioakumuliacin!s ir toksi&kos bei labai patvarios ir didel!s 
bioakumuliacijos med$iagos;

  · med$iagos, kelian+ios pana&# susir%pinim*, kuri# galimas 
rimtas poveikis nustatomas moksliniais tyrimais. 0iai grupei 
priskiriamos med$iagos, jei turi ardan+i# endokrinin1 
sistem* savybi# arba jei neatitinka REACH reglamento 
XIII priede nustatyt# kriterij#, ta+iau yra nustatoma, kad 
sukelia rimt* ir negr-&tam( poveik- &mogaus sveikatai 
arba aplinkai. 
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Ar chemin! med$iaga priskirtina SVHC grupei, gali nustatyti 
ECHA valstybi# nari# komitetas pagal valstyb!s nar!s si%lym* 
arba pagal Europos Komisijos pra&ymu ECHA parengt* si%lym*. 
Ar tas med$iagas )traukti ) kandidatin) s*ra&* autorizacijai, 
i& kurio v!liau b%t# )traukiamos ) REACH reglamento XIV 
pried*, sprend$ia ECHA. Galutin) sprendim* d!l med$iagos 
)traukimo ) tok) autorizuot# med$iag# s*ra&* priima Europos 
Komisija. 

Med$iaga priskiriama SVHC med$iag# grupei

Med$iaga )traukiama ) kandidatin) s*ra&* autorizacijai

Med$iaga )traukiama ) REACH reglamento XIV pried*

Po REACH reglamento XIV priede nurodytos datos tiekti ) 
rink* ar naudoti autorizacijos s*ra&e nurodytas chemines 
med$iagas draud$iama. Tais atvejais, kai taikomos konkre+ios 
i&imtys, tokias med$iagas ) rink* galima tiekti tik tada, jei 
chemin!s med$iagos naudojimas autorizuotas konkre+iam 
atvejui arba cheminei med$iagai autorizacija netaikoma. 

( dabartin) kandidatin) s*ra&* autorizacijai yra )trauktos 
53 med$iagos arba med$iag# grup!s (informacija atnaujinta 
2011-11-14): 

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

10 i& &i# med$iag# turi PBT arba vPvB med$iagoms b%dingas 
savybes, o dar didesnis skai+ius pasi$ymi toksi&komis 
reprodukcijai savyb!mis, pavyzd$iui bis(tributilalavo) oksidas 
(TBTO), bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), alkanai, C10-13, 
chloro junginiai (trumpos grandin!s chloro turintys parafi nai), 
5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas (muskuso ksilenas), 
kurios pagal vandens kokyb1 nustatan+ius teis!s aktus kelia 
ypa+ didel) susir%pinim*. 

0e&ios labai didel) susir%pinim* kelian+ios med$iagos per 
artimiausius trejus – penkerius metus bus u$draustos 
naudoti, nebent atskiros )mon!s yra gavusios autorizacij* 
j# naudojimui. Tai kancerogenin!s, toksi&kos reprodukcijai 
arba ilgai i&liekan+ios aplinkoje ir galin+ios kauptis gyvuose 
organizmuose med$iagos. Pageidaujantieji parduoti ar naudoti 
tokias med$iagas, tur!s )rodyti, kad !m!si vis# reikiam# 
saugos priemoni# tinkamai rizikos kontrolei u$tikrinti, arba 
kad t# med$iag# ekonomin! ir socialin! nauda yra $ymiai 
didesn! nei j# keliama rizika.

Autorizuotin# chemini# med$iag# s*ra&*, kuris pastoviai 
papildomas, galite rasti ECHA tinklalapyje:

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

Med$iaga priskiriama SVHC med$iag# grupei

Med$iaga )traukiama ) kandidatin) s*ra&* autorizacijai

Med$iaga )traukiama ) REACH reglamento XIV pried*

Med&iaga B'dingos savyb)s Saul)lyd&io data*

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

vPvB 2014 m. rugpj%+io 21 d. 

4,4’-diaminodifenilmetanas (MDA) Kancerogenin! (1B kategorija) 2014 m. rugpj%+io 21 d.

Heksabromociklododekanas (HBCDD) PBT 2015 m. rugpj%+io 21 d.

Bis(2-etilheksil) ftalatas (DEHP) Toksi&ka reprodukcijai (1B kategorija) 2015 m. vasario 21 d.

Benzilbutilftalatas (BBP) Toksi&ka reprodukcijai (1B kategorija) 2015 m. vasario 21 d.

Dibutilftalatas (DBP) Toksi&ka reprodukcijai(1B kategorija) 2015 m. vasario 21 d.

* data, po kurios med$iagos nebebus galima tiekti ) rink* arba naudoti.

2 lentel). Autorizuotin% chemini% med&iag% s(ra$as.
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Apribojimai

Med$iagos, kurioms taikomi apribojimai – tai med$iagos, 
kurios visose Europos S*jungos &alyse laikomos kelian+iomis 
nepriimtin* rizik* $moni# sveikatai arba aplinkai, tod!l 
kontrol!s priemon!s turi b%ti )gyvendinamos visose Europos 
S*jungos &alyse. Apribojimas rei&kia, kad med$iag* apskritai 
draud$iama gaminti arba kad j* naudoti galima tik tam tikrais 
atvejais. Med$iag#, kurioms taikomi tam tikri apribojimai, 
s*ra&as pateikiamas REACH reglamento XVII priede. 

INFORMACINIAI .ALTINIAI

Kompetentingos institucijos

Europos chemini# med$iag# agent%ra (ECHA) http://echa.europa.eu/ 

Aplinkos apsaugos agent%ra http://gamta.lt

U&registruotos med&iagos http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx 

Informacija apie u&registruot% 
med&iag% chemines savybes http://www.echemportal.org/

Kandidatinis s(ra$as autorizacijai http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Autorizacijos s(ra$as http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/authorisation_list_en.asp 

Apribojimai http://echa.europa.eu/reach/restriction/existing_restriction_en.asp
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(sivaizduoti, kok) keli* chemin! med$iaga nukeliauja, 
nesunku. Pirma, tam tikra gamykla j* pagamina, po to j* 
naudoja specialistai arba privat%s asmenys; naudojant chemin1 
med$iag*, ji patenka ) aplink*, kol galiausiai atsiduria, kad 
ir vandens telkinyje, kur gali suirti arba ilgam i&likti, gali 
kauptis organizmuose arba nukeliauti u$ daugyb!s kilometr#.

Kad per vis* chemin!s med$iagos keli* pavykt# j* suvaldyti 
nepadarant $alos $mon!ms ir aplinkai, b%tina gerai sureguliuoti, 
ir kontroliuoti vis* proces*. Ta+iau teisiniu po$i%riu u$tikrinti 
tok) valdym* n!ra nei paprasta, nei labai ai&ku. Kiekviename 

tokio chemin!s med$iagos „kelio“ etape taikomi vis kitokie 
teis!s aktai, kuri# tikslai, taikymo sritis, po$i%riai, tikslin!s 
grup!s b%na nevienodi ($r. toliau pateikiam* lentel1). 0ie teis!s 
aktai numato nevienodus chemini# med$iag# priskyrimo 
prioritetin!ms b%dus, taiko skirtingas atsargumo priemones, 
kitok) rizikos vertinim*, rizikos valdym* bei steb!sen* ir pan.

2. TEIS!S AKT" S#SAJOS

REACH reglamentas TIPK ir PIT direktyvos BVP ir AKS direktyvos

TIKSLAS

• Auk&tas $moni# sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis 

• Laisva med$iag# cirkuliacija vidaus 
rinkoje 

• Didesnis konkurencingumas ir 
naujovi# diegimas 

• Auk&tas visos aplinkos apsaugos 
lygis 

• Kompleksin! tar&os prevencija ir 
kontrol! 

• Priemon!s, skirtos ter&al# 
i&metimo ) or*, vanden) ir ) $em1 
prevencijai ir ma$inimui, )skaitant 
atliek# tvarkymo priemones 

• I&saugoti ir pagerinti vandens 
aplinkos (vidaus pavir&iniai 
vandenys, tarpiniai vandenys, 
pakran+i# vandenys ir po$eminiai 
vandenys) kokyb1 

• Suma$inti arba nutraukti 
(palaipsniui ma$inant) prioritetini# 
med$iag# i&metim*, i&leidim* ir 
nuot!k) ) aplink* 

TAIKYMO 
SRITIS

• Gryn# med$iag#, j# preparat# arba 
gamini#, kuri# sud!tyje yra toki# 
med$iag#, gamyba, pateikimas ) 
rink* arba naudojimas 

• Pramoniniai )renginiai, galintys 
i&mesti didelius ter&al# kiekius 

• Vandens chemin! b%kl! upi# 
basein# rajonuose 

PO'I/RIS

• Pagrindinis d!mesys – med$iagoms 

• Registracijos metu pramon! 
pateikia informacij* apie pavojus, 
poveikius ir rizikos kontrol1 

• Nustato veiksmus, kurie taikomi 
did$iausi* susir%pinim* kelian+i# 
med$iag# at$vilgiu 

• Pramon! teikia parai&kas autoriza-
cijai

• Pagrindinis d!mesys – b%dams, 
kurie u$kirst# keli* (kontroliuot#) 
ter&al# i&metimui ) aplink* (GPGB)

• Pramon! teikia parai&kas leidimui 
konkre+ioje vietoje gauti 

• Pagrindinis d!mesys – prioriteti-
n!ms med$iagoms (33 prioritetin!s 
med$iagos, i& kuri# 13 yra 
prioritetin!s pavojingos med$iagos) 

• Prioritetin!ms med$iagoms ir 
kitoms 8 prioritetiniams ter&alams 
nustatomi AKS 

TIKSLIN, 
GRUP,

• Gamintojai, importuotojai ir tolesni 
chemini# med$iag# naudotojai 

• Preki#, kuri# sud!tyje yra chemini# 
med$iag#, gamintojai ir importuoto-
jai 

• Pramonin! gamyba ir $em!s %kis 
• Visi prioritetini# med$iag# 
buvimo ta&kai ir sklaidos &altiniai 

SUDERINA-
MUMAS

• Registracija, apribojimai, autoriza-
cija taikoma visoje ES

• I&duodant leidim* kompetentinga 
institucija turi galimyb1 pagr)stais 
atvejais nukrypti nuo GPGB. 

• AKS prioritetin!ms med$iagoms 
taikomi visoje ES, ta+iau kitiems 
ter&alams yra nustatyti nacionali-
niu arba up!s baseino lygmeniu 

• Nacionaliniu arba up!s baseino 
rajono lygmeniu valstybei narei 
leid$iama nustatyti grie$tesnius 
prioritetini# med$iag# AKS 
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2.1. PAGRINDIN!S BVP IR 
TIPK DIREKTYV" S#SAJOS 
BVP ir TIPK direktyva viena kit* papildo. Siekiant u$tikrinti, 
kad b%t# pasiekti BVPD numatyti vandens kokyb!s tikslai, 
vis didesn1 svarb* )gaus leidim# i&davimas ir juose nustatyt# 
s*lyg# vykdymas. BVPD numatyti tikslai ir taikomi procesai 
gali tur!ti )takos leidimuose nustatomoms )rengini# veiklos 
ir steb!senos s*lygoms, d!l ko keisis )gyvendinimo s*lygos ir 
teks per$i%r!ti leidim# s*lygas. Sprendimai, kurie priimami 
)gyvendinant TIPK direktyv*, yra itin svarb%s daugeliu 
BVPD )gyvendinimo – taikom# priemoni#, steb!senos, 
inventorizacijos ir kt. – aspekt#. Toliau i&samiau apib%dinamos 
pagrindin!s &i# direktyv# s*sajos. 

• Prioritetini% med&iag% i$metim%, i$leidim% ir nuot)ki% 
inventorizacija bei apkrovos aplinkai -vertinimas. Pagal 
BVPD ir jos antrin1 direktyv* 2008/105/EB reikalaujama 
inventorizuoti prioritetini# med$iag# i&metimus, i&leidimus 
ir nuot!kius ) aplink* bei )vertinti j# apkrov* ir poveik) 
vandens telkiniui. Ter&al# i&metimo i& )rengini#, kuriems 
taikoma TIPK direktyva, poveikis vandens telkiniui gali 
tur!ti )takos jo b%klei. B%tina nepamir&ti, kad veikiantys 
)renginiai vandens b%kl1 gali paveikti )vairiausiais b%dais:

  · i&leid$iant ter&alus, (pvz., pavojingas, maistines, organines 
med$iagas, &ilum*) tiesiai ) vanden); 

  · paskleid$iant ter&alus (pvz., susidarius) dumbl* paskleid$iant 
ant $em!s); 

  · i&metant ter&alus ) or*, kurie v!liau nus!da ) vanden); 

  · )vykstant avarijoms; 

  · susidarant atliekoms.

Tod!l rengiant UBRVP daug nauding# duomen#, kuri# reikia 
vandens telkinio b%klei )vertinti, gali suteikti informacija 
apie pavojing# med$iag# i&leidim*. 

• AKS ir ITRV. TIPK direktyva padeda )gyvendinti BVPD, 
kadangi reikalauja, kad i&duot# leidim# s*lygos nepa$eist# 
vandens telkiniui nustatyt# (ES, nacionalini# ar up!s 
baseino rajono lygmens) aplinkos kokyb!s standart#. TIPK 
direktyvoje nustatyta tvarka turi u$tikrinti, kad t# standart# 
b%t# laikomasi, tod!l tam tikslui leidimuose )renginiams 
nustatomi derami )sipareigojimai (pvz., d!l ITRV), kuri# 
vykdymas turi )takos vandens telkinio b%klei ir padeda 
pasiekti, kad vandens telkinio b%kl! atitikt# numatyt* kokyb1. 

Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7)

REACH ir K+P reglamentai TIPK ir PIT direktyvos BVP ir AKS direktyvos

Informacija apie chemines med$iagas, naudojimo apribojimai Chemini# med$iag# naudojimas ir 
j# i&leidimas ) vanden) kontro-
liuojamas taikant leidimus

Gera chemin! b%kl! (prioritetini# 
chemini# med$iag# koncentracija 
<AKS) turi b%ti pasiekta iki 2015 m.
 Gruod$io m!n.

Registracija: naudoti nesant preliminarios  registracijos arba 
registracijos negalima 

Klasifi kavimas: 2 kat. toksi&ka reprodukcijai; R60-61 (gali 
sukelti nevaisingum*, gali sukelti $al* negimusiam k%dikiui) 

Autorizacija: nebebus galima naudoti po 2015 m. vasario 21 d. 
(d!l toksi&kumo reprodukcijai) 

Apribojimai: negalima naudoti kaip med$iag# arba mi&iniuo-
se, kur koncentracija yra didesn! negu 0,1 % plastifi kuotos 
med$iagos svorio, $aisluose ir vaik# prie$i%ros prek!se

BREF n!ra nurodyta I&metimas turi b%ti suma$intas iki 
2020 m. 

AA-AKS vandenims - 1,3 4g/l

Pavir&inio vandens steb!sena: kart* 
per m!nes)

Be to, taikomos skirtingos tiksl# pasiekimo priemon!s ir nevienodi planai. Tai gerai matyti toliau pateiktoje schemoje, 
kurioje pavyzd$iu paimtas di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (CAS Nr.: 117-81-7).

Pavyzdyje pateikti skirtumai, tolesniame skyriuje bus aptariamos &i# teis!s akt# s*sajos. 
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• Steb)sena ir informacija. Ir vienoje, ir kitoje direktyvoje 
numatyti )sipareigojimai d!l steb!senos vykdymo, ta+iau jei jie 
b%t# sujungti ) vien* visum*, b%t# $ymiai lengviau )gyvendinti 
abi direktyvas. Chemin!s med$iagos gamintojo/naudotojo 
pareig* steb!ti ter&al# i&metim* numato TIPK direktyva, ir 
+ia svarbiausia – u$tikrinti, kad neb%t# vir&ijamas ITRV lygis. 
Siekiant u$tikrinti, jog aplinkai nedaromas nepriimtinas 
poveikis, naudotojai gali b%ti )pareigojami vykdyti ir supan+ios 
aplinkos steb!sen*. Tai rei&kia, kad steb!sena yra labai svarbi 
priemon! u$tikrinant, jog ter&al# i&leidimas nevir&ys BVPD 
tikslus atitinkan+i# rib#. 

Informacija apie ter&al# i&metim* svarbi dar ir siekiant )vykdyti 
AKS direktyvoje nustatytus naudotoj# )sipareigojimus d!l 
ter&al# i&metimo inventorizacijos ir mi&ri# zon# nustatymo. 

Pagal BVPD nustatyta, kad naudotojai turi atlikti prie$i%ros, 
veiklos ir tyrimo monitoring*, o steb!senos )sipareigojim# 
mastas yra labai platus: i&tirti apkrov* vandens telkiniui 
ir )vairi# terpi#, pvz., vandens, nuos!d# ir (arba) biotos 
raidos tendencijas. Gali b%ti, kad atliekant toki* analiz1, 
bus nustatytos papildomos med$iagos, kurios n!ra )trauktos 
) leidime nurodytas s*lygas, ta+iau kurioms tur!t# b%ti 
taikoma operatyvin! steb!sena ir sekimas. Tod!l siekiant 
pad!ti )gyvendinti atitinkamus teis!s aktus, reikia, kad 
kompetentingos institucijos perduodamos informacij* glaud$iai 
bendradarbiaut# tarpusavyje. 

• Priemoni% programos. BVPD nustatyta, kad kiekviena 
valstyb! nar! turi teis1 pati pasirinkti priemones, kurias 
taikys siekdama u$tikrinti ger* vandens b%kl1. Kita vertus, 
TIPK direktyvoje nustatyti reikalavimai d!l leidim# i&davimo 
ir ter&al# i&metimo i& )rengini# yra svarb%s u$tikrinant ger* 
vandens kokyb1 ir tod!l laikomi pagrindine b%tina priemone. 
Be to, pagal TIPK direktyv* reikalaujama, kad tam tikrais 
atvejais leidime b%t# nustatomi ter&al# i&metimo ma$inimo 
planai. Atrodo, kad yra svarbu visas tokias BVPD ir TIPK 
direktyvoje numatytas priemones suderinti tarpusavyje. 

• Patikrinimas ir vykdymas. Deramas tikrinimas ir TIPK 
reikalavim# vykdymas labai daug pad!t# siekiant vandens 
politikos tiksl#. PIT direktyvoje numatyta dar daugiau 
– nauja tikrintoj# pareiga ne tik nustatyti, ar laikomasi 
leidimuose numatyt# reikalavim#, bet ir i&tirti leidimuose 
nustatyt# s*lyg# poveik) vietinei aplinkai, pateikiant 
platesnio masto s*sajas tarp )rengini#, kuriems taikoma 
TIPK direktyva, tikrinimo ir vandens politikos tiksl#. Tiek 
bendr* patikrinim# plan*, tiek ir patikrinim# programas 
reik!t# papildyti informacija apie UBRVP apkrovas. Tod!l 
tais atvejais, kai UBRVP nustatomas susir%pinimas vandens 
telkiniams tenkan+ia apkrova, apie tai tur!t# b%ti prane&ama 
u$ PIT direktyvos )gyvendinim* atsakingoms institucijoms. 

2.2. PAGRINDIN!S REACH 
REGLAMENTO IR BVPD 
S#SAJOS 
REACH reglamente numatyta daugyb! BVPD vykdymo 
galimybi#. Institucijoms, kurios atsakingos u$ BVPD 
numatyt# )sipareigojim# vykdym*, nors ir netiesiogiai, bet 
gali b%ti naudingos REACH reglamente rekomenduojamos 
priemon!s. Pavyzd$iui, u$ BVPD )gyvendinim* atsakingos 
kompetentingos institucijos, i&duodamos ter&al# i&metimo 
&altiniams leidimus, gali panaudoti duomenis, kurie buvo 
sukurti vykdant REACH reglamento reikalavimus, taip pat gali 
b%ti naudingi ir chemin!s saugos ataskaitos (CSA) duomenys 
apie tinkamiausi* vandens telkini# apsaugos technologij* ir 
galim* pasiektin* ter&al# i&metimo lyg). Jei cheminei med$iagai 
taikoma autorizacija, tokiu atveju i&duodami leidimai tur!t# 
b%ti su apribojimais, pvz., galiojantys terminuotai arba skirti 
tik specifi niam (autorizuotam) med$iagos naudojimui.

Toliau i&samiau apib%dinamos REACH reglamento ir BVPD 
s*sajos.

Apribojimai ir autorizacija 

REACH reglamentas yra ypa+ svarbus siekiant suma$inti tam 
tikr# toksi&k# arba kitaip $aling# chemini# med$iag# pateikim* 
) rink* (arba j# naudojim*), reikalaujant jas pakeisti kitomis 
arba apribojant j# naudojim* reikalavim# neatitinkan+iuose 
procesuose bei naudojim* apskritai, )vedant apribojimus ir 
autorizacijos proced%ras. Taikant reglament*, kiekvien* 
med$iag* reikia )vertinti pagal objektyvius kriterijus. Tuo 
pa+iu )vertinama, ar chemin! med$iaga tinkamai naudojama. 
Ma$inant chemini# med$iag# koncentracijos did!jim* aplinkoje, 
svarbu u$tikrinti, kad toksi&kos med$iagos neb%t# netinkamai 
naudojamos. Ta+iau toks vertinimas n!ra atliekamas konkre+iai 
vietai, pvz., vandens telkiniui, nustatyt# tiksl# at$vilgiu. Kai 
kurios tikslin!s med$iagos yra )trauktos ) AKS direktyv* ir tod!l 
j# naudojimo ma$inimas pad!s pasiekti AKS ir pagal BVPD 
reikalaujam* ger* pavir&inio ir po$eminio vandens chemin1 
b%kl1. Tokiu b%du )gyvendinant REACH reglament* kartu 
padedama )gyvendinti ir vandens direktyvas. Tod!l REACH 
reglamente numatytus apribojimus ir autorizacij* galima 
naudoti kontroliuojant, kaip siekiama BVPD nustatyt# su 
prioritetin!mis med$iagomis susijusi# tiksl#. 

Ir atvirk&+iai, steb!senos, kuri atliekama pagal BVPD, 
rezultatai gali rodyti, kad yra tam tikr# problem# ir kad kai 
kurioms med$iagoms reik!t# taikyti grie$tesnius apribojimus 
arba autorizacijos proced%r*. Be to, jei nepasiekiami BVPD 
nustatyti tam tikr# med$iag# AKS, gali b%ti prad!ta nauja 
suteiktos autorizacijos aptariam*j* med$iag* naudoti 
atitinkamame upi# basein# rajone per$i%r!jimo proced%ra. 



19

SVHC nustatymas 

Vienas i& REACH reglamento kriterij#, pagal kuriuos med$iaga 
yra priskiriama SVHC med$iag# grupei, yra jos pavojingumas 
aplinkai, pvz., PBT, vPvB, toksi&kos reprodukcijai ar pana&# 
susir%pinim* kelian+ios med$iagos, kurios gali trikdyti 
endokrinin1 sistem*. (traukiant prioritetines med$iagas ) 
BVPD X pried*, vadovaujamasi pana&iu po$i%riu, nors BVPD 
konkret%s kriterijai n!ra nusakyti. Be to, pagal BVPD sudarytas 
prioritetini# med$iag# s*ra&as per$i%rimas kas 4 metus. 
Tod!l informacija apie SVHC, kuri buvo gauta taikant REACH 
reglament*, gal!t# b%ti labai naudinga nustatant naujas 
prioritetines med$iagas pagal BVPD. Med$iagos vertinimo 
proceso metu surinkt* informacij* apie med$iagai b%dingas 
savybes ir jos poveik) ES lygmeniu (kiek ton# pagaminama 
i& viso, duomenys apie i&likim* ir steb!senos duomenys) 
galima b%t# panaudoti identifi kuojant naujas prioritetines 
med$iagas. Kita vertus, steb!senos, kuri atliekama pagal BVPD, 
duomenys gal!t# b%ti naudingi nustatant, kurios SVHC gal!t# 
b%ti pripa$intos prioritetin!mis, arba atliekant chemini# 
med$iag# )vertinimo proced%ras pagal REACH reglament*. 

Informacija 

Taip pat svarbu pa$ym!ti, kad palaipsniui )gyvendinant 
REACH reglament* atsiras daug informacijos apie atskir# 
chemini# med$iag#, kurios gal!t# kelti gr!sm1 vandens 
aplinkai, pavojingum*. Tokia informacija pad!s vandens 
specialistams geriau suprasti vandens telkini# apkrovas (pvz., 
per$i%rint UBRVP) ir paai&kinti )rengini#, kuriems taikoma 
TIPK, veiklos ir vandens telkini# kokybei keliam# tiksl# ry&). 
Gali b%ti, kad tokia informacija, pavyzd$iui, leis institucijoms 
sukurti specifi nius med$iag# AKS, kurie v!liau bus panaudoti 
tinkamiausi#  priemoni# k%rimo gair!se.  

Tarp PNEC (kai kurioms med$iagoms PNEC jau nustatyta, 
ta+iau ateityje REACH reglamento d!ka ji bus nustatyta $ymiai 
didesniam med$iag# skai+iui) ir pagal BVPD sukurt# aplinkos 
kokyb!s standart# yra specifi n!s s*sajos. Jei vir&ijama PNEC, 
tai automati&kai gali reik&ti, kad tar&a yra „reik&minga“ ir 
kad turi b%ti taikoma &altinio tar&os ma$inimo priemon!. 
Ta+iau pagal REACH reglament* PNEC yra pagrindinis 
kriterijus nuspr1sti, ar t* med$iag* naudoti yra saugu. 
Taikant atskiriems sektoriams skirtus aplinkos apsaugos 
teis!s aktus pagal PNEC galima spr1sti, ar b%tina taikyti 
papildomas rizikos ma$inimo priemones. Ta+iau tos PNEC, 
kurios apskai+iuojamos registruojant chemines med$iagas 
pagal REACH reglamente nustatyt* proced%r*, tur!t# b%ti 
naudojamos tik kaip „informacin!s“, nes REACH reglamentas 
nereikalauja jas moksli&kai pagr)sti. 

2.3. PAGRINDIN!S REACH 
IR TIPK DIREKTYVOS 
S#SAJOS 
Naudotojams/gamintojams, kuriems taikoma TIPK direktyva, 
b%tina atsi$velgti ) savo )rengini# poveik) aplinkai ir saugumui. 
Operatoriais gali b%ti tiek gamintojai, tiek ir (arba) tolesni 
REACH reglamente nurodyti med$iag# naudotojai. Tod!l 
reikalaujama, kad jie visi atsi$velgt#, ar med$iagas naudoti 
saugu, ir taikyt# atitinkamas rizikos valdymo priemones. 
Tam tikslui jiems reikia gauti teising* informacij*. 

Informacija, atsirandanti taikant
 REACH reglament( 

Parai&koje leidimui gauti turi b%ti pateikiamas $aliav# ir 
pagalbini# med$iag# apra&ymas, numatomo ter&al# i&metimo 
pob%dis ir kiekiai, si%loma ter&al# i&metimo prevencijos 
ar suma$inimo technologija arba kiti b%dai, suplanuotos 
ter&al# i&metimo steb!senos priemon!s. Jei atitinkamame 
BREF n!ra pamin!ta, jog b%tina ma$inti chemin!s med$iagos 
i&metim*, b%tina gauti specialist# informacij* apie tai, kurioje 
vietoje reik!t# tik!tis, kad chemin!s med$iagos bus i&metama 
daugiausiai. SDL pateikiama naudinga informacija apie $aliavose 
esan+i# chemini# med$iag# pob%d) ir koncentracij* irgi 
gali pad!ti nustatyti galim* ter&al# i&metim*. SDL gali b%ti 
nurodyta ir naudinga informacija apie ter&al# i&metimo kontrol!s 
priemones eksploatacijos s*lygomis. CSA/SDL informacij* ES 
gal!t# panaudoti leidimuose nurodomai informacijai papildyti.

BREF ir leidim% informacija

Panaudojus BREF informacij* apie tam tikrame sektoriuje 
naudojamas med$iagas, ter&al# i&metim*, taikomus b%dus 
arba galimas alternatyvas, BREF irgi pad!t# )gyvendinant 
REACH reglamente nustatytas proced%ras. Be to, leidimuose 
nurodyt* informacij* galima b%t# panaudoti kaip papildom* 
registracijai reikaling# duomen# &altin). 
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Kaip apra&yta ankstesniuose skyriuose, visi trys teis!s aktai 
– TIPK, BVP direktyvos ir REACH reglamentas – yra labai 
sud!tingi, jie turi ir daug s*saj#, ir daug skirtum#. Be to, 
juos )gyvendinant ir vykdant dalyvauja daug )vairi# lygi# 
(ES, nacionalinis, regioninis) institucij#, kuri# pareigos ir 
atsakomyb! irgi skiriasi. Tod!l sunkum# )gyvendinant min!tus 
teis!s aktus patiria tiek institucijos, tiek ir pramon!, nes reikia 
ne tik gerai suprasti vis# min!t# teis!s akt# principus, bet 
ir u$tikrinti, kad vald$ios institucijos ir kiti suinteresuotieji 
asmenys dar glaud$iau bendradarbiaut# ir keist#si informacija. 
Efektyvi aplinkos apsauga )manoma tik tada, kai &iame procese 
dalyvauja pramon!, NV(, leidim# i&dav!jai, kontrol!s ir 
steb!senos institucijos!

Manome, kad &iame skyriuje skaitytojai ras id!j#, kaip pa+iu 
efektyviausiu b%du )gyvendinti visus tris min!tus teis!s 
aktus, kokia informacija svarbu keistis ir kokie gal!t# b%ti 
pirmieji $ingsniai. 

3.1. KAIP *VERTINTI IR 
PANAUDOTI INFORMACI-
J#, GAUT# TAIKANT 
REACH REGLAMENT#? 
Vykdant registracij* pagal REACH, gauta informacija kaupiama 
ES lygiu ir &i* funkcij* vykdo ECHA. Dalis tokios informacijos 
yra pasiekiama tik valstybi# nari# vald$ios )staigoms, kita 
informacijos dalis yra vie&a. Toliau pateiktoje lentel!je matyti, 
koki* svarbi* informacij* gal!t# gauti aplinkos apsaugos 
institucijos. 

Informacija, kuri gauta taikant REACH reglament*, gali b%ti 
naudinga tokiais atvejais: 

  · priimant sprendim* d!l leidimo i&davimo: patikrinti, k* 
)mon! gamina (importuoja), kokiais kiekiais, kam chemin!s 
med$iagos naudojamos. Taip gaunamas i&samesnis vaizdas 
apie )mon!s veikl*;

  · ie&kant )moni#, kurios chemines med$iagas naudoja specifi n!je 
srityje; 

  · ie&kant specifi ni# chemini# med$iag#, kurios aplinkos at$vilgiu 
kelia susir%pinim* (pvz., remiantis aplinkos steb!senos 
rezultatais), gamintoj# (importuotoj#); 

  · susirandant i&sami* informacij* apie bet kokios specifi n!s 
chemin!s med$iagos (med$iag#) savybes, pvz., PNEC; 

  · patikrinant, ar )mon!s laikosi REACH ir K'P reglamentuose 
nustatyt# )sipareigojim# teikti informacij*; 

  · patikrinant, ar pateikta informacija atitinka tikr*j* b%kl1; 

  · patikrinant, ar saugos duomen# lapo turinys atitinka 
registracijos dokumentacijoje pateikt* informacij*;

  · patikrinant, kaip chemin!s med$iagos naudojamos (tur!t# 
b%ti naudojamos taip, kaip nurodyta jas registruojant);

  · patikrinant, ar konkre+ioms susir%pinim* kelian+ioms 
med$iagoms taikoma autorizacija ir pan. 

Ta+iau kadangi ne visi duomenys yra vie&i, &iomis galimyb!mis 
pirmiausiai gali pasinaudoti &alies nar!s pagrindin!s 
kompetentingos institucijos, o ne regionin!s vald$ios institucijos. 
Tod!l kiekvienos valstyb!s nar!s kompetentingos institucijos 
atsakingos u$ REACH reglamento )gyvendinim* tur!t# )steigti 
tam tikr* pagalbos linij*, kuri pad!t# )vairioms vald$ios )staigoms 
tada, kai &ioms prireikia vie&ai neskelbiam# duomen#, ir 
sudaryt# galimybes tuos duomenis gauti.

3. REKOMENDUOTINI 
PIRMIEJI VEIKSMAI
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Informacijos 
r'$is

Prieiga Nuoroda Informacijos turinys

U$registruotos 
med$iagos

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

EC/CAS Nr., chemin!s med$iagos pavadinimas, registracijos 
r%&is, galimyb! gauti dokumentacij*.

Informacija apie 
u$registruot# 
med$iag# 
chemines 
savybes

vie&a 

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

Chemini# med$iag# klasifi kavimas ir $enklinimas, j# savyb!s 
(fizikin!s ir chemin!s savyb!s, ekotoksi&kumas, i&likimas 
aplinkoje ir poveikis, toksi&kumas) kiekvieno toksikologinio ir 
toksi&kumo aplinkai tyrimo rezultatas, visi i&vestiniai ribinio 
poveikio dar neturintys lygiai (DNEL) arba prognozuojama 
poveikio dar neturinti koncentracija (PNEC), nurodymai d!l 
saugaus naudojimo, jei reikalaujama pagal REACH reglamento 
IX arba X pried* – analitiniai metodai, kurie leist# aptikti 
pavojingas med$iagas tada, kai jos i&metamos ) aplink* bei 
nustatyti tiesiogin) poveik) $mon!ms.

Kandidatinis 
s*ra&as 
autorizacijai

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

EC/CAS Nr., chemin!s med$iagos pavadinimas, )traukimo 
prie$astis, pagalbiniai dokumentai.

Autorizacijos 
s*ra&as

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

EC/CAS Nr., chemin!s med$iagos pavadinimas, paskutin! 
parai&kos d!l autorizacijos data, saul!lyd$io data.

Esami 
apribojimai

vie&a 
ttp://echa.europa.eu/reach/restriction/
existing_restriction_en.asp

EC/CAS Nr., chemin!s med$iagos pavadinimas, apribojim# 
s*lygos.

Pagrindin! 
informacija apie 
vykdym*

valstybi# 
nari# KI

Vykdymui skirtas RVIP – REACH 
informacinis portalas. 3ia gali kreiptis 
valstybi# nari# kompetentingos 
institucijos, jei nori gauti konkre+ius 
duomenis.

Informacija apie )mon1 (adresas, kontaktiniai duomenys ir 
asmenys, vietos), bendroji informacija apie chemin!s med$iagos 
pateikim* (kiekio ribos tonomis, data, identifi kacijos numeris 
ir pan.), identifi kacin! informacija apie chemin1 med$iag* (ne 
sud!tis), nustatytas naudojimas ir kur rekomenduojama 
nenaudoti, visa su klasifi kacija susijusi informacija (K'P ir PPD), 
visa $enklinimo informacija, saugumo informacija (pirmoji 
pagalba, gaisro gesinimas, atsitiktinis i&metimas, sand!liavimas, 
poveikio kontrol!, fizin!s ir chemin!s savyb!s (pagrindin!s 
vert!s), toksikologin!s savyb!s (pagrindin!s vert!s), toksi&kumo 
aplinkai savyb!s (pagrindin!s vert!s), tam tikra poveikio 
informacija (keliai).  

Klasifi kavimo ir 
$enklinimo 
apra&as

vie&a
http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_
en.asp (prad!s veikti 2011 m. pabaigoje)

Pagrindin! klasifikavimo ir $enklinimo informacija apie 
notifi kuotas ir u$registruotas chemines med$iagas, kuri* pateik! 
gamintojas ar importuotojas. Bus pateikiamas ir suvienodintas 
klasifi kavimo s*ra&as (K'P VI priedo 3.1 lentel!).
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3.2. KAIP U+TIKRINTI, 
KAD LEIDIMAS ATITIKT" 
BVPD REIKALAVIMUS? 
0iuo metu stengiamasi, kad dauguma i&duot# leidim# atitikt# 
TIPK direktyvos reikalavimus. Ta+iau kartu svarbu u$tikrinti, 
kad valdant )rengin), kuriam i&duodamas leidimas, b%t# tvirtai 
laikomasi vis# teis!s aktuose nustatyt# )sipareigojim#, nes 
nei apskritai, nei aplinkos apsaugos po$i%riu nepriimtina, 
jei )monei i&duodamas leidimas vykdyti veikl*, nors ji ir 
pa$eidin!ja kokius nors teisinius reikalavimus. 

Siekiant kad leidimas atitikt# BVPD, t. y. atitikt# BVP ir 
AKS direktyv# reikalavimus, b%tina $inoti, ar )renginiai 
gali tur!ti )takos pavir&iniam arba po$eminiam vandeniui. 
Kad leidime nurodytos s*lygos atitikt# BVPD reikalavimus, 
u$tenka )vykdyti tokius minimalius reikalavimus: 

a) )rodyti, kad )renginiai netur!s poveikio pavir&iniam ir 
po$eminiam vandeniui; 
b) poveikis pavir&iniam ir po$eminiam vandeniui atitinka 
BVP ir AKS direktyvomis nustatyt* AKS. 

Fakti&kai b%tina nuosekliai laikytis ir kit# leidime nustatyt# 
s*lyg#, pvz., UBRVP numatyt# priemoni#, )sipareigojim# 
atlikti steb!sen*. 

Tod!l leidimus i&duodantis specialistas tur!t# atlikti tokius 
b'tiniausius veiksmus: 

1) surinkti informacij* i& vanden# apsaugos specialist# apie 
specifi nius ter&alus, kurie aktual%s atskiram vandens telkiniui; 

2) pasitarti su vanden# apsaugos specialistais, ar tam tikri 
)renginiai, i&metam# ter&al# r%&ys, atskiri ter&alai, vandens 
naudojimas ir pan. gali tur!ti )takos ir galb%t visa tai reik!t# 
nurodyti leidimo s*lygose; 

3) gauti informacij* i& vanden# apsaugos specialist# visais 
susir%pinim* d!l atskiro AKS (vanduo, nuos!dos ar biota) 
taikymo atitinkamame vandens telkinyje kelian+iais klausimais, 
t. y. informacij*, ar nepa$eid$iamas tam vandens telkiniui 
nustatytas AKS. 

Idealiu atveju vanden# apsaugos specialistai tur!t# imtis 
iniciatyvos ir toki* informacij* prane&ti patys, ta+iau jei 
neprane&a, leidimus i&duodan+ios )staigos tur!t# m!ginti pa+ios 
susirinkti toki* informacij*. Sprendim* tur!t# priimti leidim* 
i&duodanti institucija, vadovaudamasi turima informacija. Jei 
siekiant u$tikrinti, kad b%t# laikomasi AKS, nepakanka vien 
taikyti GPGB, tada b%tina numatyti papildomas priemones. 
Priklausomai nuo problemos, gali b%ti reikalaujama taikyti 
grie$tesnes negu GPGB priemones arba tam tikras su apkrova 
vandens aplinkai susijusias papildomas priemones. BVPD 
numatyta, kad tais atvejais, kai )renginiams leidimas jau 
i&duotas, ta+iau numatyt# tiksl# nepasiekiama, reikia per$i%r!ti 
i&duoto leidimo galiojim*. 

Taikom# teis!s akt# s*saj# klausimas b%na dar sud!tingesnis 
kai vieno operatoriaus pri$i%rimi keli )renginiai tampa keli# 
ter&al# &altiniu ir vir&ijamas AKS. Pirmiausiai svarbu suprasti, 
koks santykinis AKS pa$eidimo mastas tenka kiekvienam 
&altiniui. Jei visiems atskiriems &altiniams taikoma TIPK 
direktyva, tada gali b%ti, kad reguliuojan+iai institucijai teks 
nustatyti, kokie )renginiai ir koki# papildom# priemoni# reikia 
imtis, bei kartu atkreipti operatori# d!mes), kad operatori# 
patiriamos i&laidos gali b%ti nevienodos. Ta+iau tuo atveju, jei 
vienam &altiniui TIPK direktyva n!ra taikoma, tada vietin!ms 
reguliavimo institucijoms spr1sti klausim* b%na sunkiau, 
nors galb%t toki* problem* b%t# galima i&spr1sti taikant 
pagal BVPD numatyt* priemoni# program*.

Be to, prie$i%r* ir kontrol1 atliekan+ios institucijos tur!t# 
u$tikrinti, kad b%t# laikomasi ne tik konkre+i# leidime 
nustatyt# reikalavim# (pagrindinis patikrinimas), bet ir i&tirti, 
ar u$tikrinama, kad padariniai b%t# tokie, kokie numatyti 
AKS. Apie patikrinim# rezultatus tur!t# b%ti prane&ama 
leidimus i&duodan+ioms )staigoms (galb%t reikia per$i%r!ti 
leidimo galiojim*) bei vanden# valdytojams (pvz., per$i%r!ti 
mi&rias zonas). 

3.3. KAIP U+TIKRINTI, 
KAD LEIDIMAS ATITIKT" 
REACH REGLAMENTO 
REIKALAVIMUS? 
Kad leidime nurodytos s*lygos atitikt# REACH reglamento 
reikalavimus, pakanka, kad )renginiuose taikomos kontrol!s 
priemon!s atitikt# pagal REACH reglament* rekomenduojamas 
kontrol!s priemones:

1) pagal REACH reglamento reikalavimus )renginyje galima 
naudoti tik tas chemines med&iagas, kurios yra preliminariai 
u&registruotos ir (arba) u&registruotos, be to, tur!t# b%ti 
laikomasi REACH reglamente numatyt# reikalavim# d!l 
chemini# med$iag# naudojimo apribojim%, tod!l prie& 
i&duodant leidim*, svarbu pasitarti su institucija, atsakinga 
u$ REACH reglamento vykdym*, ir (arba) papra&yti atlikti 
patikrinim*, ar )mon! laikosi REACH reglamente nustatyt# 
reikalavim#;

2) leidimus i&duodan+ios institucijos tur!t# $inoti apie 
autorizacij( pagal REACH reglament*: 

a) rekomenduojama, kad leidimai, kurie yra i&duodami vykdyti 
veiklai su labai didel) susir%pinim* kelian+iomis med$iagomis 
(SVHC), kurios )trauktos ) kandidatin) s*ra&* autorizacijai, 
b%t# i&duoti terminuotam laikotarpiui (pv., 1–2 metams), 
o po to b%t# per$i%rimi pagal cheminei med$iagai taikom* 
autorizacijos schem* ($r. kit* punkt*); 

b) jei chemin! med$iaga yra autorizacijos s*ra&e ir )mon! t* 
med$iag* naudoja, leidimas tur!t# b%ti su apribojimais, t. y. 
tur!t# b%ti i&duodamas terminuotas leidimas (leidimas gali 
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b%ti i&duodamas tik iki nustatyto datos) arba specifi niam 
naudojimui skirtas leidimas (po nustatytos datos tokia 
med$iaga )renginiuose gali b%ti naudojama tik tada, jei 
taikomos naudojimo i&imtys arba ji autorizuojama).

3.4. KAIP NAUDINGIAU-
SIAI PANAUDOTI 
STEB!SENOS DUOMENIS? 
Tiek TIPK direktyvoje, tiek ir BVP, ir AKS direktyvose yra 
numatyti reikalavimai d!l ter&al# i&metimo, vandens kokyb!s, 
biotos ir pan, steb!senos bei steb!senos proceso. Kai kuriais 
atvejais steb!senai nustatomi tiksl%s reikalavimai: )rengini#, 
kuriems taikoma TIPK direktyva, operatoriai tur!t# steb!ti 
tas med$iagas, kuri# at$vilgiu leidimuose yra nustatytos tam 
tikros s*lygos. Pagal AKS direktyv* tur!t# b%ti atliekama 
med$iag#, kelian+i# susir%pinim* steb!sena; pagal BVPD – 
reikalaujama atlikti bendresnio pob%d$io vandens telkini# 
steb!sen*.

'inoma, pagal vien* tvark* numatytos steb!senos pob%dis ir 
da$numas gali tikti vykdant steb!sen* (analizuojant) pagal kit* 
tvark*. Tod!l reik!t# papras+iausiai pasir%pinti ir nurodyti, 
kad pagal atskiras tvarkas atliekamos steb!senos rezultatus 
galima sujungti. 0tai +ia kompetentingoms institucijoms ir 
kyla i&&%kis – u$tikrinti, kad taikant )vairias aplinkos valdymo 
tvarkas steb!senos duomenys b%t# lengvai pasiekiami ir 
pateikiami tokia forma, kuri* b%t# galima panaudoti taip, 
kad vis# duomen# vert! padid!t#. 

Leidimus i&duodan+ios ir vanden# apsaug* kontroliuojan+ios 
institucijos tur!t# aptarti steb!senos proced%ras ir rezultatus 
bei keistis informacija: 

1) )rengini#, kuriems taikoma TIPK direktyva, steb!sena 
gal!t# suteikti svarbios informacijos apie vandens telkini# 
apkrovas, o vanden# apsaugos specialistai tur!t# stengtis 
gauti tokios steb!senos rezultatus; 

2) tais atvejais, kai susir%pinim* kelia )rengini#, kuriems 
taikoma TIPK direktyva, veikla, vanden# apsaugos specialistai 
gal!t# su TIPK leidimus i&duodan+ia )staiga aptarti galimyb1 
fi nansuoti )rengini# operatoriaus atliekam* steb!sen* ir 
imtis vietin!s aplinkos steb!senos tam, kad i&tirt# jai darom* 
)rengini# poveik); 

3) tais atvejais, kai kyla susir%pinimas d!l galimai pa$eisto 
AKS, operatoriams (leidimus i&duodan+ioms )staigoms) 
reikia nustatyti, kur galima gauti steb!senos informacij*, 
modeliavimo analiz!s ir kitus duomenis tam, kad nustatyt#, 
kur reik!t# i&tirti )rengini# veiklos ir AKS ry&) bei kur reik!t# 
atlikti papildom* analiz1; 

4) visais atvejais, kai )rengini#, kuriems taikoma TIPK, 
i&metami ter&alai sukelia nelauktus padarinius vandens 
telkiniams, tiriant steb!senos rezultatus, vanden# valdytojai 
tur!t# b%ti pasireng1 bendrauti su )staigomis, atsakingomis u$ 
TIPK direktyvos vykdym*. Taip gali atsitikti tada, kai veikla 
neatitinka reikalavim# (tam reikia atlikti patikrinim*) arba 
kai yra nenumatytas ter&al# poveikis ir pan., tod!l tokiais 
atvejais reik!t# i& naujo patikrinti )rengini# veikl* bei leidimo 
s*lygas. 

3.5. KAIP TAIKANT REACH 
REGLAMENT# INICIJUOTI 
PAKARTOTIN* PER+I0-
R!JIM# ARBA NAUJAS 
KONTROL!S PRIEMONES 
PAVOJING" MED+IAG" 
AT+VILGIU? 
Kaip min!ta anks+iau, REACH reglamentas numato svarbius 
pavojing# med$iag#, kelian+i# susir%pinim* aplinkai, kontrol!s 
mechanizmus. Tai apribojimai ir autorizacija. Jei vanden# 
apsaugos institucijos mano, kad yra galimyb!s )veikti vandens 
kokybei kylan+ias gr!smes, jos tur!t# pasitarti su u$ REACH 
reglamento )gyvendinim* atsakingomis kompetentingomis 
institucijomis. 

Apribojimai

Apribojimus galima )vesti bet kurioms nepriimtin* rizik* 
kelian+ioms med$iagoms tada, kai tam reikia ES masto veiksm#. 
Vanden# apsaug* reglamentuojan+iuose teis!s aktuose yra 
nurodytos med$iagos, kurios gali sukelti pavoj#, jog bus vir&yti 
daugelio upi# basein# rajon# vandens b%klei nustatyti kokyb!s 
rodikliai, o taip gali atsitikti tod!l, kad tokios med$iagos yra 
pla+iai naudojamuose gaminiuose ir jas naudojant vanduo 
labai ter&iamas (pvz., ftalatai, brominti antipirenai). Tokiu 
atveju valstyb!s nar!s arba Europos Komisija, taikydama 
REACH reglament*, gal!t# inicijuoti grie$tesni# apribojim# 
)vedim*. Apribojim# )vedimo proced%ra yra tokia:

  · ketinim# registracija: valstyb!s nar!s prane&a ECHA apie 
ketinimus parengti ir pateikti REACH reglamento XV priedo 
dokumentacij* d!l apribojim#;

  · parengiama REACH reglamento XV priedo dokumentacija 
(nurodomi pavojai, rizika, alternatyvos, pagrindimas, SEA, 
konsultacijos su suinteresuotomis &alimis); 

  · atitikties patikrinimas; 

  · vie&os konsultacijos;

  · nuomoni# tyrimas;

  · EK priima sprendim*.
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Autorizacija

Autorizacija taikoma tik SVHC. Visoms chemin!ms med$iagoms, 
kurios )trauktos ) REACH reglamento XIV pried*, taikoma 
autorizacija, t. y. tam, kad ) REACH reglamento XIV pried* 
)traukt* med$iag* b%t# galima naudoti toliau, reikia, kad po 
nustatytos datos b%t# autorizuotas tos chemin!s med$iagos 
naudojimas. Autorizacija suteikiama tik specifi niams chemin!s 
med$iagos naudojimo atvejams. Tolesni naudotojai med$iag* 
gali naudoti tada, jei autorizacija buvo suteikta tokiam tiekimo 
grandin!s dalyviui asmeniui, kuris yra auk&tesn!je tos grandin!s 
pakopoje. Jei up!s baseino rajone tam tikro ter&alo at$vilgiu 
ne)manoma pasiekti nustatyto vandens kokyb!s standarto 
net ir pritaikius visas kitas galimas priemones, institucijos gali 
inicijuoti autorizacij* arba suteiktos autorizacijos per$i%r!jim*. 

Autorizacijos  proced%ra yra tokia: 

  · ketinim# registracija: valstyb! nar! prane&a apie ketinim* 
parengti dokumentacij* pagal REACH reglamento XV pried*; 

  · parengiama dokumentacija pagal REACH reglamento XV 
pried* (nurodomi pavojai, rizika, alternatyvos, pagrindimas, 
SEA, konsultacijos su suinteresuotomis &alimis)

  · vie&os konsultacijos;

  · )raukimas ) kandidatin) s*ra&* autorizacijai (EK/ECHA); 

  · ECHA parengia rekomendacijas d!l REACH reglamento 
XIV priedo; 

  · EK sprendimu chemin! med$iaga )traukiama ) REACH 
reglamento XIV pried*.

Kai chemin! med$iaga b%na )traukta ) autorizuotin# med$iag# 
s*ra&*, o )mon! nori pateikti parai&k* d!l autorizacijos, ji 
turi parengti dokumentacij* autorizacijai ir kartu prid!ti 
med$iagos chemin!s saugos ataskait*, alternatyv# analiz1, 
chemin!s med$iagos pakeitimo plan*, socialin1 ir ekonomin1 
analiz1. Autorizacija suteikiama tik tada, jei rizika yra tinkamai 
kontroliuojama, socialin! ir ekonomin! nauda nusveria rizik* 
ir n!ra techni&kai bei ekonomi&kai )gyvendinam# alternatyv#. 
Autorizacija suteikiama tik terminuotam laikotarpiui ir tur!t# 
b%ti per$i%rima )vertinant, ar pasikeit! pirmin!s autorizacijos 
s*lygos ir poveikis $moni# sveikatai arba aplinkai, ar pasirod! 
nauja informacija (apie savybes, rizik*, alternatyvas), ar 
TIPK, BVP ir pan. direktyvose numatyti kokyb!s standartai 
nebuvo pasiekti.
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