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Santrumpos
AKS (EQS) Aplinkos kokybės standartas (Environmental Quality Standard)

BREF Informacinis dokumentas apie GPGB (BAT Reference Document)

BVPD (WFD) Bendroji vandens politikos direktyva (Water Framework Directive)

CLP Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikacija, ženklinimas ir pakavimas (Classification, 
Labelling and Packaging) (ES reglamentas – CLP reglamentas)

DNEL Ribinis poveikio nesukeliantis lygis (Derived no-effect level)

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra (European Chemicals Agency)

EPER Europos teršalų registras (European Pollutant Emission Register)

E-PRTR Europos išmetamų ir pernešamų teršalų registras (European Pollutant Release and 
Transfer Register)

GHS Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (Globaly 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

GPGB (BAT) Geriausi prieinami gamybos būdai (Best Available Techniques)

ITRV (ELV) Išmetamų teršalų ribinė vertė (Emission limit value)

JSPD (MSFD) Jūrų strategijos pagrindų direktyva (Marine Strategy Framework Directive)

KI (CA) Kompetentinga institucija (Competent Authority) 

KMR (CMR) Kancerogenai, mutagenai, toksiškos reprodukcijai medžiagos (Cancerogenic, Mutage-
nic and Toxic to Reproduction)

NVĮ (WWTP) Nuotekų valymo įrenginiai (Waste Water Treatment Plant) 

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (Persistant, Bioaccumuliative and Toxic)

PIT (IED) Integruota taršos prevencija ir kontrolė (Integrated Pollution Prevention and Control)

PMD (DSD) Pavojingų medžiagų direktyva (Dangerous Substances Directive)

PM (HS) Pavojingos medžiagos (Hazardous Substances)

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (Predicted no-effect concentra-
tion) 

PP (POM) Priemonių programa (Programme of Measures)

PPD (DPD) Pavojingų preparatų direktyva (Dangerous Preparation Directive)

PS (ES) Poveikio scenarijus (Exposure Scenario)

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) (Europos Parlamen-
to ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizaci-
jos ir apribojimų – REACH reglamentas)

RVIP (RIPE) REACH vykdymo informacinis portalas (REACH Information Portal for Enforcement)

SDL (SDS) Saugos duomenų lapas (Safety data sheet)

SEA Socialinė ir ekonominė analizė (Social and Economic Analysis)

SVHC Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (Substances of very high concern)

TIPK (IPPC) Taršos integruota prevencija ir kontrolė (Integrated Pollution Prevention and Control) 
(ES direktyva – TIPK direktyva)

UBRVP (RBMP) Upių baseinų rajonų valdymo planas (River Basin Management Plan)

VN (MS) Valstybė narė (Member State)

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (very Persistant and very Bioaccumulative) 



Įžanga

Šiame leidinyje aprašomos sąsajos tarp kelių Europos 
Sąjungos (ES) teisės aktų, kuriuose nustatyti reikalavi-
mai cheminių medžiagų valdymui. Daugiausia dėmesio 
skiriama cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos 
kaip pavojingos aplinkai. Teisės aktų sąsajos, aptariamos 
šiame leidinyje yra:

 > tiesioginės,�kai viename dokumente pateikiama nuo-
roda į kitą dokumentą (pvz. autorizacijos pagal RE-
ACH reglamentą išimtis cheminėms medžiagoms, ku-
rioms taikomi TIPK/PIT direktyvų reikalavimai; arba 
PIT direktyvoje pateikiama nuoroda į REACH regla-
mento kandidatinių cheminių medžiagų autorizacijai 
sąrašą, pagal kurį taikomi PIT direktyvos reikalavimai 
tam tikros medžiagos emisijų monitoringui);

 > netiesioginės�(menamos), kai naudojant  vieno teisės 
akto nustatytas metodikas arba surinktą informaciją 
galima panaudoti efektyviam kito teisės akto įgyven-
dinimui:

įmonėje (pvz. panaudoti REACH informaciją TIPK 
leidimų išdavimui arba REACH reglamente nustaty-
tą metodiką dokumentų atitikties įvertinimui), 

valstybinėse institucijose (pvz. panaudoti  PNEC 
vertes nustatant arba patvirtinant emisijų ribines 
vertes).

Europos Parlamento ir Tarybos bendroji vandens politi-
kos direktyva 2000/60/EB (BVPD), direktyva 2008/1/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK), 
direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamųjų terša-
lų (PIT), jūrų strategijos pagrindų direktyva 2008/56/EB 
ir reglamentas EB Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžia-
gų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH) – tai plačiausiai leidinyje nagrinėjamus aspek-
tus aprėpiantys ES aplinkosauginiai teisės aktai. Įgyven-
dinant šiuos teisės aktus ES valstybėms narėms tebekyla 
daug išbandymų. Pavyzdžiui, įrenginiai, kurių veiklą re-
glamentuoja TIPK direktyva, gali turėti įtakos vandens 
aplinkai per išleidžiamus teršalus į gamtinę aplinką arba 
nuotekų sistemą arba per vandens išgavimą technologi-

niams/ gamybos procesams. Reikalaujama, kad valstybės 
narės išduodamos aplinkosauginius leidimus atsižvelgtų į 
aplinkos kokybės standartus, nustatytus ES arba nacio-
naliniuose teisės aktuose bei poįstatiminiuose dokumen-
tuose. Tikimasi, kad REACH reglamento dėka bus gauta 
išsamios informacijos ir apie vandens aplinkai pavojingas 
chemines medžiagas, kuri galėtų padėti įgyvendinant 
vandens apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. 

Šiame leidinyje siekiama pateikti informaciją apie tai 
kaip skirtingus teisės aktai galėtų būti įgyvendinami pri-
taikant tiesiogines ir netiesiogines aptariamų teisės aktų 
sąsajas, kurios padėtų pasiekti norimo tikslo efektyviau-
siu keliu. Pagrindinis dėmesys šiame leidinyje skiriamas 
TIPK/PIT direktyvų ir REACH reglamento palaikomajam 
vaidmeniui įgyvendinant BPD ir JSP direktyvų tikslus. Čia 
išskiriame pagrindines sąsajas tarp šių teisės aktų ir pa-
brėžiame iššūkius su kuriais susiduria atsakingosios insti-
tucijos Baltijos šalyse ir Lenkijoje įgyvendindamos šiuos 
teisės aktus bei nurodome galimus problemos sprendimo 
būdus. 

Leidinio tikslas: 

 > suprantamai pristatyti dalį ES aplinkosauginių teisės 
aktų ir tiesiogines sąsajas tarp jų;

 > pateikti rekomendacijas ir pavyzdžius menamų są-
sajų, galinčių padėti pasiekti efektyviausią chemi-
nių medžiagų kontrolę, tarp šių teisės aktų;

 > pateikti idėjų tolimesniam cheminių medžiagų po-
litikos formavimui (tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu).

Leidinys skirtas nacionalinių�kompetentingųjų� institu-
cijų�ir�regioninių�aplinkosauginių�įstaigų�specialistams, 
atsakingiems už išvardytų teisės aktų, reglamentuojan-
čių pavojingų cheminių medžiagų valdymą, įgyvendinimą 
ir vykdymą, ypatingą dėmesį skiriant institucijoms išduo-
dančioms aplinkosauginius leidimus pramonės įmonėms 
bei atliekančioms pramoninių nuotekų stebėseną, taip 
pat nustatančioms pavojingų medžiagų mažinimo prie-
mones.



1. Teisės�aktai�

Šiame leidinyje didžiausias dėmesys skiriamas aplinko-
sauginiams teisės aktams, nustatantiems reikalavimus, 
kurie leistų pasiekti vandenų gerą cheminę būklę, lei-
džiamus cheminių medžiagų išleidimo į aplinką kiekius 
bei pavojingas vandens aplinkai chemines medžiagas ir 
jų poveikį vandenims. Vandens aplinka pasirinkta, nes:

a) dažniausiai, vykdant pramoninę veiklą, dauguma 
teršalų išmetama tiesiogiai į vandenį (gamtinę 
aplinką arba nuotekų sistemą), turima nemažai 
duomenų apie svarų neigiamą kai kurių cheminių 
medžiagų poveikį vandenų ekosistemai, šių medžia-
gų judėjimą mitybine grandine, turima vis daugiau 
duomenų apie “naujus” teršalus; 

b) teršalai išmetami į orą dažniausiai yra lengvai sky-
lantys į kitus junginius, todėl šios rūšies taršą regla-
mentuojantys teisės aktai sutelkti į tradicines pa-
vojingas chemines medžiagas ir moksliškai pagrįstų 

argumentų priskirti šios rūšies teršalams “naujas” 
pavojingas medžiagas yra daug sudėtingiau;

c) nėra išsamių teisės aktų, reglamentuojančių teršalų 
išmetimą į dirvą, todėl sudėtinga ieškoti sąsajų tarp 
šių teisės aktų ir cheminių medžiagų naudojimą bei 
valdymą nustatančių teisės aktų. 

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 cheminė kokybė labai priklauso nuo to, kiek į 
jį išleidžiama pavojingų cheminių medžiagų, o išleidimą 
reglamentuoja jau kiti teisės aktai. Toliau pateikiama-
me 1-ame pav. iliustruojami  galimi teršalų patekimo į 
vandens aplinką pagrindiniai keliai bei pagrindiniai šios 
taršos reguliavimo instrumentai. 

1�pav.� Pagrindiniai teršalų patekimo į vandens aplinką keliai ir vandens taršą cheminėmis medžiagomis 
reguliuojantys teisiniai instrumentai 

Vandens kokybės standartus 
nustatančių teisės aktų tikslas

Galimi teršalų išleidimo į 
vandenį šaltiniai

Pramoninis ir profesionalus 
naudojimas (tiesioginis išleidi-
mas į vandenį gamybos metu 
arba atliekų etape)

Žemdirbystė (tiesioginis iš-
leidimas į vandenį ir  lietaus 
vandens nutekėjimas)

Nuotekų valymo įmonės (cheminių 
medžiagų, mišinių ir gaminių naudo-
jimas buityje ir pramoninės nuotekos)

Atmosferiniai krituliai (cheminių 
medžiagų gamyba, pramoninis, 
profesionalus, buitinis naudojimas)

Atliekos (cheminių medžiagų 
ir gaminių šalinimas ir su juo 
susijusios emisijos) 

Teisės aktų ir jais nustatytų pavojingų 
cheminių medžiagų emisijų į vandens 
aplinką kontrolės mechanizmų sąsajos

Cheminės medžiagos
REACH/CLP

 Gaminiai  
ir mišiniai

REACH

Atliekos
Teršalų išmetimas

TIPK/PIT / BVPD / JSPD

Leidimai, ELV, GPGB ir tinkamos 
teršalų išmetimo mažinimo prie-
monės (pvz. pavojingų medžiagų 
pakeitimas, plitimo sulaikymas, 
gamybos kontrolė ir pan.)

AKS monitoringas

Saugos duomenų 
lapai

Saugumo standartai

Tiekimo rinkai 
ir naudojimo 
ribojimas

apribojimai

 
(parametrai)

Naudojimo būdai 
ir rizikos valdymo 
priemonės (SDL, PS) 

Tiekimo rinkai ir naudojimo ribojimas

Atliekų priskyrimas 
pavojingoms atliekoms

Gera cheminė vandens būklė =  
pavojingų cheminių medž. 
koncentracija<AKS

Kad galėtumėte suprasti, kas sieja visus 1 pav. pavaiz-
duotus teisės aktus, kaip jie veikia vienas kitą ir koks 
šių teisės aktų poveikis vandens kokybei, būtina nors mi-

nimaliai žinoti šių teisės aktų turinį. Kituose skyriuose 
pateikiama trumpa kiekvieno iš paminėtųjų teisės aktų 
apžvalga.  
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1.1. Trumpai apie Bendrąją vandens politikos (BVP) ir 
Aplinkos kokybės standartų (AKS) direktyvas  

1.1.1. TikSlai  

Bendroji� vandens� politikos� direktyva� 2000/60/EB�
(BVPD) priimta siekiant suformuoti naują, išsamią vi-
daus�paviršinių�vandenų,�tarpinių�vandenų,�pakrančių�
vandenų ir gruntinių vandenų apsaugos tvarką, kuri, be 
kita ko, būtų įgyvendinama taikant  cheminės� taršos�
prioritetinėmis� (pavojingomis)� � cheminėmis� medžia-
gomis�mažinimo�priemones.�

Prioritetinių medžiagų srityje BVPD numato kelis ilgalai-
kius tikslus: 

 > 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�būklę

 > iki 2020�m.�palaipsniui�mažinti�taršą�prioritetinė-
mis�medžiagomis�ir�nutraukti�prioritetinių�(pavo-

jingų)�medžiagų�išmetimą,� išleidimą�ir�nuotėkį� į�
paviršinius�vandenis. 

Gera�vandens�telkinio�cheminė�būklė pasiekiama, kai prioritetinių 
medžiagų bei kitų teršalų kiekis vandens telkinyje atitinka�aplinkos�
kokybės�standartus, nurodytus direktyvoje 2008/105/EB.

Direktyva 2008/105/EB papildo BVP direktyvą. Šioje direkty-
voje nurodomos ES vandens telkiniams prioritetinių pavojingų 
cheminių medžiagų sąrašas, laikoma, kad šios cheminės me-
džiagas kelia didžiausią susirūpinimą dėl neigiamo poveikio 
vandens aplinkai ir plataus naudojimo. AKS reiškia “tam tikrą 
teršalo ar teršalų grupės koncentraciją vandenyje, nuosėdose 
ar biotoje, kurios negalima viršyti siekiant apsaugoti žmogų 
ir aplinką”. 33 medžiagos/medžiagų grupės, kurios kelia di-
džiausią susirūpinimą Europos vandenims, yra įtrauktos į pri-
oritetinių medžiagų sąrašą. 13 šio sąrašo medžiagų/medžiagų 
grupių pripažintos prioritetinėmis pavojingomis t.y. keliančio-
mis ypač didelį susirūpinimą ir šių medžiagų išleidimas į aplin-
ką iki 2020 m. turi būti nutrauktas. Dabartinis tokių medžiagų 
sąrašas pateikiamas 1-oje lentelėje. 

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

Eil. 
Nr.

Prioritetinės�medžiagos� 
pavadinimas

Įvardijama�kaip�
prioritetinė�pavo-
jinga�medžiaga

Eil. 
Nr.

Prioritetinės�medžiagos� 
pavadinimas

Įvardijama�kaip�
prioritetinė�pavo-
jinga�medžiaga

1 Alachloras 21 Gyvsidabris ir jo junginiai X
2 Antracenas X 22 Naftalenas
3 Atrazinas 23 Nikelis ir jo junginiai
4 Benzenas 24 Nonilfenoliai (4-(para)-nonilfe-

nolis)
X

5 Brominti difenileteriai (Penta-
bromodifenileteris (tos pačios 
rūšies atstovų numeriai 28, 47, 
99, 100, 153 and 154))

X 25 Oktilfenoliai 
(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-
fenolis)

6 Kadmis ir jo junginiai X 26 Pentachlorobenzenas X
7 C10-13- chloralkanai X 27 Pentachlorofenolis
8 Chlorfenvinfosas 28 Poliaromatiniai angliavandeniliai X
9 Chlorpyrifosas (Chlorpyrifoso 

etilas)
(Benz(a)pirenas) X

10 1,2-dichloretanas (Benz(b)fluoroantenas) X
11 Dichlorometanas (Benz(g, h, i)perilinas) X
12 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)) (Benz(k)fluoroantenas) X
13 Diuronas (Inden(1,2,3-cd)pirenas) X
14 Endosulfanas X 29 Simazinas
15 Fluoroantenas 30 Tributilalavo junginiai X

16 Heksachlorobenzenas X (Tributilalavo-katijonai) X
17 Heksachlorobutadienas X 31 Trichlorobenzenai
18 Heksachlorcikloheksanas X 32 Trichlorometanas (Chloroformas)
19 Izoproturonas 33 Trifluralinas
20 Švinas ir jo junginiai
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Šis sąrašas Europos Komisijos peržiūrimas kas 4 metus. 
Cheminės medžiagos ar jų grupės priskiriamos šiems są-
rašams pasitelkus mokslinius įrodymus apie cheminės me-
džiagos neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Šis sąrašas 
sudarytas peržiūrėjus ir įvertinus daugiau nei 2000 che-
minių medžiagų poveikį, gamybos kiekius, naudojimą ir 
nustatytas koncentracijas vandens telkiniuose. 

1.1.2. PAGRinDiniAi�PRinCiPAi�

Siekiant užtikrinti gerą viso vandens telkinio vandens ko-
kybę, BVPD priemonės taikomos visiems vandens telkinio 
baseino rajono vandenims, nes vandens tarša nepaiso 
jokių administracinių sienų.

Upių�baseinų�rajonai�ir�upių�baseinų�rajonų�valdymo�planai

BVPD nustatyta, kad pagrindinė administracinė priemo-
nė yra upių� baseinų� rajonų� valdymo�planai� (UBRVP), 
kuriuos valstybės narės turi sudaryti kiekvienam tik jų 
teritorijoje esančiam upių baseinų rajonui. Tarpvals-
tybinių 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, nu-
matantis 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 ele-
mentai: 

 > vandens� telkinio� būklės� įvertinimas. Atliekant 
tokį įvertinimą, apibūdinamas upės baseino rajonas 
(apibrėžiama, ką reiškia „gera ekologinė būklė“, ir 
kartu nustatoma esama būklė), apžvelgiama žmo-
gaus veiklos įtaka baseino vandeniui (įvertinamos 
apkrovos), atliekama vandens naudojimo ekonomi-
nė analizė ir pan;

 > priemonių� programos� (PP). Kiekviename UBRVP 
būna numatytos priemonių programos, kurias įgy-
vendinant būtų siekiama upių baseino rajonui nu-
matytos 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. Taip 
pat sudaroma galimybė valstybei nustatyti būtent 
konkrečiam regionui specifi nių cheminių  medžiagų 
sąrašą ir tam regionui tinkamiausią AKS. 

2�pav.� Tarpvalstybinių Dauguvos ir Nemuno upių baseinų rajonų apžvalga. Baseinų rajo-
nai 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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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.

Direktyvoje tokios priemonės suskirstytos į pagrindines�
ir�papildomas:

 > pagrindinės�priemonės, be kita ko, yra tos, kurias 
įgyvendinti būtina pagal Europos Sąjungos teisės ak-
tus, t. y. valstybės narės privalo laikytis TIPK direk-
tyvos, Nitratų direktyvos ir kitų teisės aktų nuosta-
tų 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 pabrė-
žiama, jog tais atvejais, kai pagal kokybės standar-
tą būtinos griežtesnės sąlygos negu tos, kurios būtų 

taikomos pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės 
aktus, atitinkamai nustatoma griežtesnė teršalų iš-
metimo kontrolė;

 > papildomos�priemonės�– tai priemonės, kurios pa-
rengiamos ir įgyvendinamos greta pagrindinių prie-
monių tam, kad siekiant tikslų „užpildytų likusias 
spragas“. 

Vandens telkiniams, kurių būklė neatitinka aplinkos ap-
saugos kokybės, taikomos tokios privalomos priemonės:

 > trikdžių priežasčių tyrimas (t. y. taršos šaltinių ty-
rimas); 

 > visų atitinkamų autorizacijų ir leidimų dėl teršalų 
išleidimo peržiūrėjimas; 

 > stebėsenos principų peržiūrėjimas ir atitinkamas jų 
pakoregavimas

 > esant būtinybei – nustatomi griežtesni aplinkos ko-
kybės standartai teršalams.

inFoRmACiJos�ŠALTiniAi

Kompetentinga�institucija Aplinkos apsaugos agentūra http://gamta.lt

Prioritetinių�medžiagų�sąrašas 2006 m. gegužės 17 d. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Aplin-
kos ministro įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006 m., Nr. 59-2103; 2007 m., Nr. 
110-4522; 2010 m., Nr. 59-2938) 

AKs�ir�iTRV

Lietuvos�upių�baseinai

http://vanduo.gamta.lt
UBRVP�ir�PP

stebėsenos�programa

stebėsenos�rezultatai

1.2. Trumpai apie Jūrų strategijos pagrindų direktyvą
Jūrų strategijos pagrindų direktyva 2008/56/EB (JSPD) 
nustato Bendrijos veiksmų pagrindus jūrinės aplinkos po-
litikos srityje. JSPD papildo Bendrąją vandens politikos 
direktyvą, praplečia aplinkos apsaugos sampratą nuo ES 
jūrų pakrančių vandenų iki jūros vidaus vandenų.

1.2.1. TikSlai

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – užtikrinti “gerą aplin-
kos būklę” visuose jūrų regionuose ir subregionuose iki 
2020 m. Šiuo dokumentu siekiama apsaugoti žmogaus 
sveikatą ir jūrines ekosistemas. JSPD nustatyti keturi 
jūrų regionai, kurie pagal geografinius ir aplinkosaugi-
nius kriterijus suskirstyti į subregionus. 

JSPD nustato jūrų apsaugos ir valdymo pagrindus jūrų 
vandenims ir pakrantės vandenims, kurių valdymo ne-

reglamentuoja BVPD ar kiti ES teisės aktai. Teritorinių 
vandenų cheminės būklės reguliavimas ir priežiūra yra 
atliekamas pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 
nuostatas. 

1.2.2. PAGRinDiniAi�PRinCiPAi

Pakrantes turinčios 23 ES valstybės narės (bendradar-
biaudamos tarpusavy ir su ne ES valstybėmis) turi pa-
rengti strategijas, skirtas pasiekti ir išlaikyti gerą jūrinės 
aplinkos būklę, kiekvienam regionui ir subregionui. Stra-
tegijose turi būti įvertinama kiekvienos jūros aplinkos 
esama būklė, nustatoma siekiamos geros būklės charak-
teristika, siektini tikslai, rodikliai, parengtos stebėsenos 
programos bei įvertintas programos priemonių ekono-
minis efektyvumas. Šios priemonės turi būti apskaičiuo-
jamos naudojant poveikio vertinimą, išsamią kaštų ir 
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naudos analizę. Valstybės narės nėra įpareigotos imtis 
veiksmų jei pavojus jūrų aplinkai nėra reikšmingas arba 
jei veiksmų kaštai yra neadekvatūs galimai grėsmei, su 
sąlyga, kad bet koks sprendimas nesiimti veiksmų yra 
atitinkamai pagrįstas. 

„Geros aplinkos būklės“ apibrėžimas regioniniu lygiu turi 
būti suderintas ir pagrįstas aiškiais kriterijais ir metodiniais 
standartais. Europos Komisijos sprendimu JSPD I priede 
pateikiama 11 geros aplinkos būklės deskriptorių ir su jais 
susijusių rodiklių bei kriterijų. 

2 iš 11 kokybinių deskriptorių yra susiję su tarša (tame tar-
pe ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis, kurios kelia 
riziką jūrų ekosistemoms arba per jūrų ekosistemas kitiems 
gyviesiems organizmams): 

 > 8-asis deskriptorius: Teršalų koncentracijos lygis yra 
toks, kad nesukelia taršos poveikio; 

 > 9-asis deskriptorius: Teršalai žmogaus maistui skir-
toje žuvyje ir kituose jūros produktuose neviršija 
Bendrijos teisės aktuose nustatyto lygio ar kitų ati-
tinkamų standartų.

8-asis deskriptorius siejamas su BVPD X-ame priede nu-
rodytomis prioritetinėmis cheminėmis medžiagomis/me-
džiagų grupėmis ir joms nustatytais AKS pakrantės arba 
teritoriniuose vandenyse. Ši nuostata taip pat taikoma ir 
kitoms medžiagoms, kurios gali būti priskiriamos prie ke-
liančių susirūpinimą konkrečiam regionui ar subregionui. 

inFoRmACiJos�ŠALTiniAi

Kompetentinga�institucija Aplinkos apsaugos agentūra:  http://gamta.lt 

Teisės�aktai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-500 
„Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savy-
bių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3680; 2012, Nr. 124-6250)

1.3. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai trumpai  

1.3.1. ATLiEKų�TVARKymą�RE-
GLAmEnTUoJAnčių�TEisės�AKTų�
sTRUKTūRA

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų apibrėžia atliekų šali-
nimo ir valdymo pagrindinius principus. Šią direktyvą pa-
pildo reglamentas (EB) Nr.1013/2006 dėl atliekų vežimo. 
Komisijos sprendimas 2000/53/EB  nustato atliekų kodus, 
kurie struktūrizuoja ir koduoja skirtingus atliekų tipus 
pagal atliekų pobūdį ir kilmę (pvz. dumblas, pelenai ir 
t.t.). Daugelis atliekų šioje kodavimo sistemoje gali būti 
pažymimos (*) jei yra priskiriamos pavojingoms atliekoms. 
Šioje vietoje atliekų turėtojas privalo nuspręsti ar turima 
atlieka turi būti klasifikuojama kaip pavojinga. 

Yra patvirtintos atskiros direktyvos, nustatančios kaip turi 
būti tvarkomi sąvartynai ir reguliuojamas atliekų degini-
mas, taip pat priimti specifiniai nacionaliniai teisės aktai, 
kuriuose nustatyta kaip atliekų turėtojai ir tvarkytojai pri-
valo atsiskaityti nacionalinėms atsakingoms institucijoms 
kiekvienoje ES šalyje. 

Kai kurių atliekų rūšių tvarkymui taip pat yra patvirtinti 
atskiri teisės aktai, kurie nustato ypatingas šių atliekų su-

rinkimo ir perdirbimo sąlygas pvz. elektros ir elektronikos 
įrangai (WEEE direktyva 2002/96/EB), baterijoms, trans-
porto priemonėms, pakuotėms. Šie teisės aktai būna su-
siję su tokių gaminių gamybą reglamentuojančiais teisės 
aktais ir juose nustatytais pavojingų cheminių medžiagų 
ribojimais, siekiant išvengti atliekų masės taršos pavojin-
gomis medžiagomis bei padidinti tokių atliekų antrinio pa-
naudojimo galimybes (pvz. Direktyva 2002/95/EB dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų elektros bei elektroninėje įran-
goje riboto naudojimo (RoHS) arba Direktyva 2000/53/EB 
dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių).

Kada tam tikros rūšies atliekos (pvz. plastikas, stiklas, 
metalai) pradedamos laikyti atliekomis apibrėžiama ES 
lygmens teisės aktuose tam, kad visose valstybėse narė-
se būtų taikomas vieningas požiūris. 

1.3.2. PAVoJinGos�ATLiEKos

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos jei atitinka bent 
vieną iš kriterijų pateikiamų Atliekų direktyvoje. Daugu-
ma šių kriterijų yra parengti suderinus su pavojingumo 
kategorijomis, klasifikavimo kriterijais nustatytais Pavo-
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jingų cheminių medžiagų direktyvoje 67/548/EEB ir Pa-
vojingų preparatų direktyvoje 99/45/EB (kurios perkelia-
mos į Europos Tarybos ir Parlamento reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavi-
mo, ženklinimo ir pakavimo)1.

 > Pagrindiniai metodai klasifikuojant atliekas taikomi 
tokie patys kaip ir cheminių medžiagų ar mišinių 
klasifikavimui, tik papildomos skaičiavimo modifi-
kacijos įvedamos, nes atliekų terpė yra komplek-
siškesnė. Įpareigojimo atlikti laboratorinius bandy-
mus, kurie patvirtintų pavojingumą, nėra. 

 > Tradiciškai atliekų pavojingumas apskaičiuojamas 
pagal galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai 
ar aplinkai. Daugeliu atvejų tai sudėtinga, nes tiksli 
atliekų sandara dažniausiai nėra žinoma. Atliekų ir 
cheminių medžiagų klasifikavimo pilnas suderinamu-

1 Cheminės medžiagos klasifikuojamos kaip 
“toksiškos” (“labia toksiškos”), “pavojingos”, 
“ėsdinančios”, “dirginančios”, “kancerogeninės”, 
“toksiškos reprodukcijai”, “mutageninės”, “eko-
toksiškos” pagal pavojingų cheminių medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą nustatančių 
teisės aktų kriterijus.

mas nėra įmanomas dėl ne visuomet sutampančių 
ribinių verčių, taisyklių ir kriterijų. Šiuo metu siekia-
ma kaip įmanoma tiksliau suderinti šiuos teisės aktus

1.3.3. REACH�REGLAmEnTo�iR�ATLiE-
Kų�TEisės�AKTų�sUDERinAmUmA

REACH reglamente pateikiama nuoroda į atliekų apibrė-
žimą, kuris įvardintas Direktyvoje dėl atliekų. “Medžiaga 
arba daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina atsikratyti 
arba privalo atsikratyti yra laikoma atlieka” ir  REACH 
reglamentas tokioms medžiagoms nėra taikomas. 

Pagal apibrėžimą matome, kad medžiagos ar daikto tu-
rėtojas pats nusprendžia ar turima medžiaga/daiktas 
bus laikomi atlieka – pagal tai, kokiu tikslu medžiaga ar 
daiktas bus naudojamas (perduodamas, naudojamas kaip 
gaminys ar juo siekiama atsikratyti). 

Jei egzistuoja kriterijai, pagal kuriuos atliekos nebelai-
komos atliekomis, šioje vietoje tokios medžiagos/miši-
niai/daiktai tampa REACH reglamento taikymo srities 
objektais. Atliekų tvarkytojas tokį teiginį turi patvirtinti 
dokumentais, kuriuose įrodomas atitikimas kriterijams.

1.4. Trumpai apie Taršos integruotos prevencijos  
ir kontrolės direktyvą (TIPK)/  

Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (PIT)

1.4.1. 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,�dir-
vožemį�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� pri-
skiriamos�šešioms�pramoninės�veiklos�rūšių�kategori-
joms: energetikos pramonė, metalų gamyba ir apdirbi-
mas, naudingųjų iškasenų pramonė, chemijos pramonė, 
atliekų tvarkymas ir kitos veiklos rūšys. Į kitų veikos 
rūšių kategoriją patenka pramonės įmonės, kurios ga-
mina 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 direktyva po peržiūros integruota į naująja Pramo-
ninių�išmetamųjų�teršalų�direktyvą�2010/75/Es�(PiT). 
Pagal šią direktyvą ir mažesnės įmonės įpareigojamos 
atlikti tam tikrą išmetimų kontrolę2.

PIT pakeičia ir susieja septynias direktyva: 

1) didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos 
(DKDĮD); 

2) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direkty-
vos (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 stebėse-

2 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.
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nos ir sekimo (82/883/EEB) ir iii) taršos titano diok-
sidu mažinimo programų (92/112/EEB).

PiT�direktyva�sugriežtina�iTRV (nuo 2016 m. įrenginiai 
turės atitikti griežtesnius apribojimus), ja siekiama su-
stiprinti� GPGB� koncepciją ir užtikrinti nuoseklesnį jų 
taikymą visose valstybėse narėse, t. y. bus reikalauja-
ma, kad dokumentai, kuriuose pateikiamos išvados dėl 
ES lygmeniu sukurtų GPGB, būtų laikomi informaciniais 
dokumentais nustatant leidimų sąlygas valstybės narės 
lygmeniu. PIT direktyvoje nustatoma daugybė mechaniz-
mų, 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.

1.4.2. 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 rašy-
tinis 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 nu-
matytuose leidimuose – nurodyti geriausius priei-
namus gamybos būdus (GPGB), kurie taikomi tar-
šos prevencijai užtikrinti. GPGB apibrėžime žodis 
„prieinamas“ reiškia tokį būdą, kuris būtų įgyven-
dinamas esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms 
sąlygoms, kartu atsižvelgus į kaštus ir pranašumą. 
Nustatant GPGB reikia atsižvelgti į įrenginių techni-
nes 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 ne-
vienodi, 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://eippcb.jrc.es/reference/. BREF 
siekiama aprašyti būtent tuos būdus, kurie galėtų 
būti laikomi geriausiais prieinamais gamybos bū-
dais, 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 nurodo-

ma 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 aktuo-
se. Direktyvose nustatytos ITRV tėra galimos mini-
malios leidimo išdavimo sąlygos, nes jei įvertinus 
GPGB prieinama išvados, jog reikia taikyti griežtes-
nes sąlygas, leidimuose ir turi būti nustatomos to-
kios griežtesnės sąlygos. Reikia atsižvelgti ir į vieti-
nes aplinkos sąlygas (aplinkos kokybės standartus), 
t. y. jei taikant BVPD pagal AKS reikia griežtesnių 
negu GPGB sąlygų, leidimo sąlygose reikalaujama 
taikyti papildomas priemones.

stebėsena. TIPK direktyvoje numatyti tam tikri 
reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad joje 
nustatyta sistema būtų praktiškai taikoma ir vyk-
doma. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų 
laikomasi leidimuose nustatytų sąlygų ir kad įmo-
nės kompetentingoms institucijoms nuolat pateik-
tų 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 išme-
tamų nurodytų teršalų koncentraciją, taip pat ir 
daugelį kitų įrenginio eksploatavimo aspektų (pvz., 
pateikti ataskaitas apie įrenginio saugumą, infor-
muoti apie atliekų susidarymą ir pan.). Kai kuriais 
atvejais (pvz., kai įrengimai dideli arba jų eksplo-
atacija kelia susirūpinimą) gali būti reikalaujama 
stebėti ir supančią aplinką. PIT direktyvoje numaty-
ta, kad įmonė privalo periodiškai stebėti pavojingas 
medžiagas, esančias gamykloje ir  galinčias užkrėsti 
dirvožemį bei požeminį vandenį. Be to, įmonės pri-
valo kompetentingoms institucijoms sudaryti gali-
mybes patekti į įmonę ir padėti atliekant patikrini-
mus bei kitas stebėsenos funkcijas.

 > Ataskaitų� apie� išmetamuosius� teršalus� teikimas. 
Duomenis apie teršalų išmetimą iš įrenginių, ku-
riems taikoma TIPK direktyva, būtina pateikti kas-
met. Jie saugomi Europos išmetamų ir pernešamų 
teršalų registre (E-PRTR) (http://prtr.ec.europa.
eu/). Tai visas Europos šalis aprėpiantis registras, 
kuriame nesudėtinga surasti 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 Europo-
je. Čia galima rasti informaciją apie kiekvieno įren-
ginio 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. 
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 > Leidimų�peržiūrėjimas. TIPK direktyvoje nustaty-
ta, kad leidimus būtina periodiškai peržiūrėti. Nors 
leidimų peržiūrėjimo dažnumas nėra nustatytas, 
tačiau direktyvoje akcentuojama nemažai aplin-
kybių, kurioms esant leidimus būtina peržiūrėti ir 
galbūt jų išdavimą apsvarstyti iš naujo. Prie tokių 
aplinkybių priskiriami įrenginiuose vykstantys pro-
cesai (pvz., atsiranda kitoks taikomų GPGB apibū-
dinimas, 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 taiky-
ti pakeistas ITRV, arba pagal ES teisės aktus atsiran-
da naujos prievolės, pvz., įvesti AKS).

 > Patikrinimas�ir�vykdymas. PIT direktyva žymiai išsa-
miau negu TIPK direktyva nusako, kaip reikia atlikti 
patikrinimus ir vykdyti reikalavimus. PIT direktyva 
reikalauja, kad valstybės narės parengtų patikrini-

mų 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 pa-
tikrinimai. Minimalus rizikos kriterijus galėtų būti 
„galimas ir faktinis aptariamųjų įrenginių poveikis 
žmogaus sveikatai ir aplinkai, atsižvelgiant į terša-
lų 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 sie-
kiant nustatyti, ar laikomasi leidimuose nurodytų 
sąlygų, bet ir ar tuose leidimuose nustatytos sąlygos 
yra veiksmingos. Vadinasi, inspektoriai turėtų įver-
tinti 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 2005 m. birželio 29 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-330 dėl taršos integruotos pre-
vencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo 
(Žin., 2005, Nr. 103-3829; 2006, Nr. 120-4571).

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

Prašymo� išduoti� leidimą� pa-
vyzdys:�prašymo�išduoti�leidi-
mą�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.

1.5. Trumpai apie REACH ir CLP reglamentus  

1.5.1.� TikSlai 

Santrumpa REACH anglų kalba reiškia cheminių medžia-
gų registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimus. 
REACH reglamentas Nr. 1907/2006 įsigaliojo 2007 m. bir-
želio 1 d. ir yra esminės cheminių medžiagų naudojimą 
reglamentuojančių ES teisės aktų reformos pagrindas.   

Pagrindiniai principai gaminant, importuojant ar naudo-
jant chemines medžiagas REACH reglamente būtų šie: 

 > nėra�duomenų – nėra rinkos. Jei cheminės medžia-
gos gaminama arba importuojama į ES daugiau nei 1 
t/m, gamintojas privalo registruoti cheminę medžia-
gą Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA). 

 > Prieš� tiekdama� rinkai� chemines� medžiagas� pra-
monė�privalo�įrodyti,�kad�šios�medžiagos�naudo-
jimas� yra� saugus. Visa atsakomybė, dėl saugaus 
cheminių medžiagų naudojimo taisyklių nustatymo 
tenka pramonei. 

 > Visoms� cheminėms� medžiagoms� taikomi� vienodi�
reikalavimai.  Visi REACH reglamento reikalavimai 
taikomi tiek rinkoje esančioms cheminėms medžia-
goms, tiek visiškai naujai susintetintoms medžiagoms.

 > informacija�ir�atsakomybė�dėl�saugaus�cheminių�
medžiagų� naudojimo�perduodama� tiekimo� gran-
dine. Cheminių medžiagų gamintojai ir importuo-
tojai privalo perduoti informaciją apie saugų che-
minių medžiagų naudojimą tiekimo grandine, o 



14 Teisės�aktų,�reglamentuojančių�cheminių�medžiagų�valdymą�ir�aplinkos�apsaugą,�sąsajos

tolesni naudotojai privalo vadovautis gamintojo/
importuotojo pateikta informacija.3 

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo 
ir pakavimo (CLP) reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 
20 d. Šio reglamento dėka cheminių medžiagų ir mišinių 
ženklinimas tampa  Pasauline suderinta cheminių me-
džiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS).

Pagrindinis reglamento tikslas – palengvinti tarptautinę 
prekybą cheminėmis medžiagomis ir išsaugoti�dabartinį�
žmonių� sveikatos� ir� aplinkos� apsaugos� lygį. Klasifika-
cijos ir ženklinimo sistema leidžia nustatyti pavojingas 
medžiagas ir apie tokius pavojus informuoti vartotojus 
pakuočių etiketėse ir saugos duomenų lapuose (SDL) įra-
šant 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, CLP regla-
mentas galutinai pakeis šiuo metu galiojančias medžiagų 
(Direktyva 67/548/EEB) ir preparatų (Direktyva 1999/45/
EB) klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo taisykles.

Klasifikuoti chemines medžiagas ir mišinius įpareigoja ne 
tik CLP, bet ir REACH reglamentas bei PIT direktyva.

1.5.2.� 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 reko-
menduotų tinkamas cheminių medžiagų valdymo prie-
mones tolesniems naudotojams.

medžiagų� gamintojams� ir� importuotojams� taikomas�
bendro� pobūdžio� įsipareigojimas� pateikti� Europos�
cheminių�medžiagų�agentūrai�(ECHA)�kiekvienos�me-
džiagos,� kurios� per� metus� įmonė� (juridinis� asmuo)�
pagamina�ar� importuoja�1�toną�arba�daugiau,�regis-
tracijos�dokumentaciją.�

3 Šioje vietoje tolesniems naudotojams sudarytos 
sąlygos pateikti asmeninį rizikos vertinimą ir pasit-
virtinti savo cheminės medžiagos naudojimo būdus, 
kuris skiriasi nuogamintojo/importuotojo pateiktojo.

Galutinis registracijos terminas priklauso nuo cheminių 
medžiagų kiekio ir jų savybių. Pagal REACH reglamento 
reikalavimus tikimasi, kad per 11 metų ES bus užregis-
truota maždaug 30 000 cheminių medžiagų:

GALUTinis�mEDžiAGų�REGisTRACi-
Jos�TERminAs

Kai pagaminama arba importuojama 
1 000 ir daugiau tonų per metus

2010 m. lap-
kričio 30 d.

Kancerogenams, mutagenams ir 
medžiagoms, kurios toksiškos repro-
dukcijai (1 ir 2 kategorijos KMR), 
kurių pagaminama ar importuojama 
1 ir daugiau tonų per metus

Medžiagoms, kurios yra labai toksiš-
kos vandens organizmams (R50/53) 
ir kurių per metus pagaminama arba 
importuojama daugiau kaip 100 tonų

Galutinis registracijos terminas 
medžiagoms, kurių per metus paga-
minama arba importuojama nuo 100 
iki 1 000 tonų 

2013 m. ge-
gužės 31 d.

Galutinis registracijos terminas medžia-
goms, kurių per metus pagaminama 
arba importuojama nuo 1 iki 100 tonų

2018 m. ge-
gužės 31 d.

Šis įsipareigojimas taikomas tiek grynoms, tiek ir įei-
nančioms į mišinių sudėtį cheminėms medžiagoms. 
Atskira registracijos tvarka taikoma medžiagoms, esan-
čioms gaminiuose (pvz., automobilių, audinių, elek-
troninių mikroschemų sudėtyje). Ateityje registracija 
pagal REACH reglamento reikalavimus bus laikoma iš-
ankstine visų cheminių medžiagų gamybos, pateikimo 
į rinką ir naudojimo Europos Sąjungoje sąlyga. Jei�me-
džiagos� nepavyksta� užregistruoti,� tai� reikš,� kad� jos�
negalima�gaminti�arba�importuoti.

Į registracijos dokumentaciją įtraukiama informacija 
apie tai, kaip tą medžiaga saugiai naudoti. Praktiškai tai 
reiškia, kad: 

 > gamintojai ir importuotojai turi surinkti� informa-
ciją apie savo gaminamas arba importuojamas me-
džiagą ir ją panaudodami įvertinti�riziką, kylančią 
tokias medžiagas naudojant, bei kartu numatyti 
tinkamas�rizikos�valdymo�priemones;

 > tokia informacija apie medžiagos�savybes,�naudo-
jimo�būdus�ir�klasifikaciją�bei�saugaus�naudojimo�
instrukcija turi būti nurodyta Europos cheminių 
medžiagų agentūrai teikiamoje techninėje doku-
mentacijoje,

 > tuo atveju, kai medžiagos pagaminama arba impor-
tuojama 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�
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(PBT),�arba�labai�patvari�ir�didelės�bioakumulia-
cijos�(vPvB);

ECHA  tikrina, ar kiekvienos medžiagos registracija yra 
techniškai tvarkingai užpildyta ir išbaigta, tačiau duo-
menų išsamumą ir tinkamumą tikrina pasirinktinai, pagal 
nustatytą tvarką (5% nuo visų pateiktų dokumentacijų).  

informaciją� apie� užregistruotų� medžiagų� chemines�
savybes� galima� rasti� ECHA� registruotų� cheminių�me-
džiagų�duomenų�bazėje http://echa.europa.eu/infor-
mation-on-chemicals/registered-substances. Visa šiame 
portale pateikta informacija apie cheminių medžiagų 
fizines ir chemines savybes, ekotoksiškumą, išlikimą 
aplinkoje ir poveikį, toksiškumą yra laisvai pasiekiama 
visiems naudotojams. Duomenų bazėje galima atlikti 
medžiagos paiešką pagal cheminės medžiagos pavadini-
mą, CAS numerį, gamybos/importo kiekį. 

 > Informacijos srautas tiekimo grandinėje: saugos 
duomenų lapas

REACH reglamentas reikalauja, kad informaciją apie 
saugų cheminių medžiagų naudojimą turėtų ne tik ga-
mintojai ir importuotojai, bet ir jų klientai. Pirminė to-
kios informacijos perdavimo priemonė yra visoms�pavo-
jingoms�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. Tikima-
si, kad registruojant chemines medžiagas, bus surinkta 
daug naujos informacijos apie pavojingas tų medžiagų 
savybes, į kurias atsižvelgus teks nustatyti naujas rizikos 
valdymo priemones. 

Tais atvejais, kai cheminės saugos įvertinimas atlieka-
mas taikant registracijai nustatytus reikalavimus, prie 
saugos duomenų lapo būtina nurodyti, koks yra galimas 
tos medžiagos poveikio�scenarijus. Tokiu būdu ši infor-
macija pasieks ir kitus tiekimo grandinės dalyvius. Nuro-
dant galimą poveikį, reikia įvardyti cheminių medžiagų 
naudojimo būdus ir aprašyti specifines tų cheminių me-
džiagų naudojimo sąlygas.

Įvertinimas

REACH reglamente nustatyti trys skirtingi įvertinimo pro-
cesai. Tai dokumentacijos techninės atitikties tikrinimas, 
siūlymų atlikti bandymus tikrinimas (šie du vadinami doku-
mentacijos vertinimu) bei cheminės medžiagos vertinimas. 

 > Vertinama�dokumentacija, peržiūrimas atitikimas 
duomenų pateikimo reikalavimams pagal REACH, 
įvertinant pateiktos dokumentacijos kokybę ir ade-
kvatumą. 

 > Vertinami� siūlymai� atlikti� bandymus, kai regis-
truotojas siūlo atlikti bandymus su stuburiniais gy-

vūnais (cheminėms medžiagoms, kurių per metus 
pagaminama/importuojama 100 t ir daugiau)4. 

 > Vertinant cheminę medžiagą siekiama išsiaiškinti 
visas priežastis, dėl kurių medžiagą reikėtų laikyti 
pavojinga žmogaus sveikatai ar aplinkai. Tokio ver-
tinimo metu nustatoma, ar medžiaga yra prioriteti-
nė. 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 bioaku-
muliacinės, kas rodytų, jog cheminė medžiaga ar 
vienas arba keli išvestiniai jos dariniai turi susirūpi-
nimą keliančių savybių arba yra patvarūs ir bioaku-
muliaciniai. ECHA sudarys nuolat atnaujinamą trijų 
metų veiksmų planą, kuriame nurodys visas kasmet 
numatytas įvertinti chemines medžiagas.

Autorizacija�

Autorizacijos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai�kon-
troliuojama� labai� didelį� susirūpinimą� keliančių� me-
džiagų�(sVHC)�rizika,�kad�tokios�cheminės�medžiagos�
būtų�pakeičiamos�tinkamomis�alternatyviomis�medžia-
gomis,� 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�ekono-
minėmis�priežastimis. 

Pagal savo savybes SVHC grupuojamos taip:

 > 1 ir 2 kategorijos kancerogenai, mutagenai, toksiš-
kos reprodukcijai medžiagos (CMR); 

 > PBT�ir�vPvB�medžiagos. Tai medžiagos, kurios pagal 
REACH reglamento XIII priede nustatytus kriterijus 
yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos bei la-
bai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos; 

 > medžiagos, keliančios panašų susirūpinimą, kurių 
galimas rimtas poveikis nustatomas moksliniais ty-
rimais. Šiai grupei priskiriamos medžiagos, jei turi 
ardančių�endokrininę�sistemą savybių arba jei ne-
atitinka REACH reglamento XIII priede nustatytų kri-
terijų, tačiau yra nustatoma, kad sukelia rimtą ir ne-
grįžtamą�poveikį�žmogaus�sveikatai�arba�aplinkai.

Autorizacija atliekama 3 etapais:

1) Cheminės medžiagos priskyrimas prie medžiagų 
keliančių didelį susirūpinimą (SVHC) ir įtraukimas į 
kandidatinį sąrašą autorizacijai,

4 Toks vertinimas atliekamas siekiant išvengti 
bereikalingų tyrimų su gyvūnais. ECHA skatina nau-
doti jau turimus panašių tyrimų duomenis.



16 Teisės�aktų,�reglamentuojančių�cheminių�medžiagų�valdymą�ir�aplinkos�apsaugą,�sąsajos

2) Cheminės medžiagos įtraukimas į XIV REACH regla-
mento priedą,

3) Pramonės įmonė, kuri nori naudoti autorizuotiną 
cheminę medžiagą privalo pateikti autorizacijos pa-
raišką ECHA, o sprendimą, ar leisti naudoti, priima 
ECHA komitetai. 

Cheminės medžiagos įtraukimas į kandidatinį autorizuotinų 
cheminių medžiagų sąrašą yra formalus procesas, kuriame 
dalyvauja valstybės narės, ECHA ir EK, tuo atveju jei nesu-
taria valstybės narės ir ECHA. Vėliau suinteresuotieji asme-
nys gali pateikti savo pastabas. 

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

Į dabartinį kandidatinį sąrašą autorizacijai yra įtrauktos 84 
medžiagos arba medžiagų grupės (informacija atnaujinta 
2012-11-16):

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_pro-
cess/candidate_list_table_en.asp

Kai kurios iš šių medžiagų turi PBT arba vPvB medžiagoms 
būdingas savybes, o dar didesnis skaičius pasižymi toksiško-
mis reprodukcijai savybėmis, pavyzdžiui bis(tributilalavo) 
oksidas (TBTO), bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), C10-13 
chloralkanai (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. 

Cheminės medžiagos įtraukimas į kandidatinių medžiagų 
sąrašą įpareigoja gaminių gamintojus galutiniams naudoto-
jams pateikti informaciją, jei šios medžiagos gaminyje yra 
daugiau nei 0,1%. Vartotojas turi teisę pateikti raštišką už-
klausą apie gaminyje esančias SVHC medžiagas, o tiekėjas 
per 45 dienas privalo atsakyti ir pateikti informaciją apie 
saugius gaminio naudojimo būdus jei tokių medžiagų yra.

Apribojimai

Medžiagos, kurioms taikomi apribojimai – tai medžiagos, 
kurios visose Europos Sąjungos šalyse laikomos kelian-
čiomis nepriimtiną riziką žmonių sveikatai arba aplinkai, 
todėl kontrolės priemonės turi būti įgyvendinamos viso-
se Europos Sąjungos šalyse. Apribojimas reiškia, kad me-
džiagą apskritai draudžiama gaminti arba kad ją naudoti 
galima tik tam tikrais atvejais. Medžiagų, kurioms tai-
komi tam tikri apribojimai, sąrašas pateikiamas REACH 
reglamento XVII priede. 

inFoRmACiniAi�ŠALTiniAi

Kompetetingos�institucijos Europos�cheminių�medžiagų�agentūra�(ECHA) http://echa.europa.eu/ 
Aplinkos�apsaugos�agentūra http://gamta.lt

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

informacija�apie�užregistruotų�
medžiagų�chemines�savybes

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

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
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Įsivaizduoti, kokį kelią cheminė medžiaga nukeliauja, nesun-
ku. Pirma, tam tikra gamykla ją pagamina, po to ją naudoja 
specialistai arba privatūs asmenys; naudojant cheminę me-
džiagą, ji patenka į aplinką, kol galiausiai atsiduria kad ir 
vandens telkinyje, kur gali suirti arba ilgam išlikti, gali kaup-
tis organizmuose arba nukeliauti už daugybės kilometrų.

Medžiagos kelio aprašymui galima remtis supaprastinta 
medžiagos gyvavimo ciklo schema, kuri apima:

medžiagos pagaminimą, mišinio sumaišymą, mišinio nau-
dojimą tiesiogiai ar naujų mišinių/ medžiagų gamybai, 
gaminių naudojimą buityje arba komerciniams tikslams, 
gaminio perdirbimą arba patekimą į sąvartyną. 

Cheminės medžiagos į aplinką ir žmogaus organizmą gali 
patekti visuose šiuose medžiagos gyvavimo ciklo etapuose.

3�pav.� Teisės aktų sąsajų apžvalga. 

REACH

BVPD TIPK/PIT

Rizikos vertinimo informacija 
Įvertina naudojimo, emisijų ir 
keliamos rizikos duomenis rengiant 
UBRVP, nustatant prioritetines 
pavojingas medžiagas ir nacionalines 
priemones

AKS/monitoringo duomenys
Įvertina AKS ir monitoringo duomenis 
gautus pagal BVPD nustatant 
prioritetinių pavojingų medžiagų 
rizikos valdymo priemones 
Monitoringo duomenis naudoja 
PBT/vPvB nustatymui

Prioritetinės pavojingos medžiagos
Įvertina prioritetines pavojingas 
medžiagas ir riziką viršyti AKS 
paviršiniuose vandenyse nustatant 
ITRV leidimuose

EPER: Įvertina informaciją 
apie emisijas identifikuojant 
prioritetines paviojingas 
medžiagas

EPER
Įvertina informaciją apie 
emisijas prioritetizuojant 
medžiagas autorizacijai ir 
vertinimui

GPGB
Įvertina GPGB 
atliekant poveikio 
scenarijaus kontrolę

PNEC
Įvertina PNEC 
nustatant ITRV

Poveikio scenarijus
Įvertina rizikos valdymo 
priemones, pagal kurias 
nustatoma įrenginio 
veikla/GPGB leidimuose

Kad per visą cheminės medžiagos kelią pavyktų ją suval-
dyti 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 tokio cheminės medžiagos 
„kelio“ etape taikomi kitokie teisės aktai, kurių tikslai, 
taikymo sritis, požiūriai, tikslinės grupės būna nevienodi 
(žr. toliau pateikiamą lentelę). 
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REACH�reglamentas� TiPK�ir�PiT�direktyvos BVP�ir�AKs�direktyvos Atliekų�teisės�aktai*
Ti
ks
la
s

 > Aukštas žmonių 
sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygis užtikri-
nant laisvą medžiagų 
cirkuliaciją vidaus 
rinkoje bei konkuren-
cingumą ir naujovių 
diegimą

 > Rinkti informaciją 
apie ES gaminamas ir 
naudojamas chemines 
medžiagas, sie-
kiant užtikrinti saugų 
medžiagų naudojimą 

 > Aukštas visos aplinkos 
apsaugos lygis

 > Kompleksinė taršos 
prevencija ir kontrolė 

 > Priemonės, skirtos 
teršalų išmetimo į 
orą, vandenį ir į žemę 
prevencijai ir mažini-
mui, įskaitant atliekų 
tvarkymo priemones

 > Išsaugoti ir pagerinti 
vandens aplinkos 
(vidaus paviršiniai 
vandenys, tarpiniai 
vandenys, pakrančių 
vandenys ir požemi-
niai vandenys) kokybę

 > Sumažinti arba nu-
traukti (palaipsniui 
mažinant) priori-
tetinių medžiagų 
išmetimą, išleidimą ir 
nuotėkį į aplinką

 > Užtikrinti tinkamą 
atliekų tvarkymą ir 
kur įmanoma – atliekų 
vengimą 

 > Atliekų tvarkymo 
metu iškylančios 
rizikos vengimas 

Ta
ik
ym

o�
sr
it
is

 > Grynų medžiagų, jų 
preparatų arba gami-
nių, kurių sudėtyje 
yra tokių medžiagų, 
gamyba, pateikimas į 
rinką arba naudojimas

 > Pramoniniai įrenginiai, 
galintys išmesti dide-
lius teršalų kiekius 

 > Vandens cheminė 
būklė upių baseinų 
rajonuose  

 > Atliekos, aprašytos 
teisės aktuose

Po
ži
ūr
is

 > Pagrindinis dėmesys – 
medžiagoms 

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

 > Nustato veiksmus, ku-
rie taikomi didžiausią 
susirūpinimą keliančių 
medžiagų atžvilgiu 

 > Pramonė teikia 
paraiškas autorizaci-
jai

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

 > Pramonė teikia 
paraiškas leidimui 
konkrečioje vietoje 
gauti

 > Pagrindinis dėmesys – 
prioritetinėms 
medžiagoms

 > Nustato AKS 
 > Kontrolė pagal ap-
linkai daromą žalą 

 > Pagrindinis dėmesys – 
atliekoms 

 > Aprašomi atliekų tipai 
ir atliekų apdorojimo 
technologijos, rei-
kalingas valdymas, 
komunikacija ir doku-
mentavimo sistema 

 > Kontrolė atliekama 
pagal aplinkai daromą 
žalą ir resursų panau-
dojimo efektyvumą  

A
ps
au
ga

 > Vanduo, oras, 
dirvožemis, nuosėdos, 
biota, darbuotojai, 
vartotojai 

 > Vanduo, oras, 
dirvožemis

 > Vanduo, nuosėdos, 
biota

 > Vanduo, oras, 
dirvožemis

Ti
ks
lin

ė�
gr
up

ė

 > Gamintojai, impor-
tuotojai ir tolesni 
cheminių medžiagų 
naudotojai 

 > Gaminių, kurių su-
dėtyje yra cheminių 
medžiagų, gamintojai 
ir importuotojai

 > Cheminės medžiagos 
gamintojai, naudoto-
jai

 > Įrenginių, kuriuose 
apdorojamos atliekos 
ir gaminama energija, 
valdytojai

 > Valstybių narių Kom-
petentingos institu-
cijos

 > Įrenginių, kuriuose 
apdorojamos atliekos 
valdytojai

 > Atliekas generuojan-
tys ūkio subjektai

su
de
ri
na
m
um

as

 > Registracija, apribo-
jimai, autorizacija 
taikoma visoje ES

 > Išduodant leidimą 
kompetentinga insti-
tucija turi galimybę 
pagrįstais atvejais 
nukrypti nuo GPGB

 > 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 nu-
statyti griežtesnius 
prioritetinių medžia-
gų AKS

 > Nacionaliniuose teisės 
aktuose leidžiami 
nukrypimai nuo 
direktyvos 

*�� Atliekų�teisės�aktai�taip�pat�aprašyti�šioje�lentelėje,�kadangi�juose�pateikiamos�nuostatos�dėl�pavojingų�
cheminių�medžiagų. 
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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�CLP�reglamentai TiPK�ir�PiT�direktyvos BVP�ir�AKs�direktyvos Atliekos

INFORMACIJA APIE CHEMI-
NES MEDŽIAGAS, NAUDOJI-
MO APRIBOJIMAI 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAU-
DOJIMAS IR JŲ IŠLEIDIMAS 
Į VANDENĮ KONTROLIUOJA-
MAS TAIKANT LEIDIMUS

GERA CHEMINĖ BŪKLĖ 
(prioritetinių cheminių 
medžiagų koncentracija 
<AKS) turi būti pasiekta iki 
2015 m. gruodžio mėn.

Saugus atliekų perdavimas 
ir naikinimas

Registracija: naudoti ne-
sant preliminarios  regis-
tracijos arba registracijos 
negalima 
Klasifikavimas: 2 kat. tok-
siška reprodukcijai; R60-61 
(gali sukelti nevaisingumą, 
gali sukelti žalą negimu-
siam kūdikiui) 
Autorizacija: nebebus ga-
lima naudoti po 2015 m. 
vasario 21 d. (dėl toksišku-
mo reprodukcijai) 
Apribojimai: negalima 
naudoti kaip medžiagų 
arba mišiniuose, kur kon-
centracija yra didesnė 
negu 0,1 % plastikuotos 
medžiagos svorio, žaisluose 
ir vaikų priežiūros prekėse

Turi būti stebima / pa-
teikiama ataskaita. DEHP 
nėra įtrauktas į BVPD X 
priedo sąrašą.

išmetimas turi būti suma-
žintas iki 2020 m. 
AA-AKs� vandenims - 1,3 
μg/l
Paviršinio�vandens�stebė-
sena: kartą per mėnesį

specialiųjų� reikalavimų�
nenustatyta

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

2.1. Pagrindinėsi BVP ir PIT direktyvų sąsajos
BVP ir PIT direktyva viena kitą papildo. Siekiant užtikrinti, 
kad būtų pasiekti BVPD numatyti vandens kokybės tikslai, 
vis didesnę svarbą įgaus leidimų išdavimas ir juose nu-
statytų sąlygų vykdymas. BVPD numatyti tikslai ir taikomi 
procesai gali turėti įtakos leidimuose nustatomoms įren-
ginių veiklos ir stebėsenos sąlygoms, dėl ko keisis įgyven-
dinimo sąlygos ir teks peržiūrėti leidimų sąlygas. Sprendi-
mai, kurie priimami įgyvendinant PIT direktyvą, yra itin 
svarbūs daugeliu BVPD įgyvendinimo – taikomų priemonių, 
stebėsenos, inventorizacijos ir kt. – aspektų. Toliau išsa-
miau apibūdinamos pagrindinės šių direktyvų sąsajos.

Tiesioginės�sąsajos:�

 > Apie medžiagas, kurios išvardintos BVPD X priede 
privalu pranešti pagal PIT direktyvą  BVPD siejasi 
su PIT direktyva dėl taikomo monitoringo reikala-
vimo;

 > PIT leidimuose nustatoma išleidimo į aplinką AKS 
tam tikroms cheminėms medžiagoms prieš nustatant 
ITRV  valstybinės institucijos prieš nustatydamos 
įrenginiui ITRV turi atsižvelgti į AKS ir kitus aplinko-
sauginius standartus. 

netiesioginės�sąsajos:

 > Kai nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti aplin-
kosauginiai standartai kitoms cheminėms medžia-
goms nei BVPD, išduodant PIT leidimus į tai turi būti 
atsižvelgiama.

 > Jei valstybėje narėje yra problematiška pasiekti 
nustatytus AKS standartus tam tikrai medžiagai, PIT 
leidimus išduodanti institucija gali nustatyti griež-
tesnes priemones, t. y. žemesnius ITRV.

2.2. Pagrindinės REACH reglamento ir BVPD sąsajos
REACH reglamente numatyta daugybė BVPD vykdymo gali-
mybių. Institucijoms, kurios atsakingos už BVPD numatytų 
įsipareigojimų vykdymą, nors ir netiesiogiai, bet gali būti 

naudingos REACH reglamente rekomenduojamos priemo-
nės. Upių baseinų planus sudarinėjantys specialistai gali 
atsižvelgti į saugaus cheminės medžiagos naudojimo in-
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formaciją pateikiamą poveikio scenarijuje vykdant REACH 
reglamento įpareigojimus ir taip identifikuoti geriausias 
nuotekų išvalymo galimybes.

Tiesioginės�sąsajos

 > Jei pagal BVPD turi būti taikomos griežtesnės prie-
monės, REACH reglamente nurodyta, kad pirmiau-
sia turi būti taikomos direktyvos nuostatos.

 > Nustatant prioritetinių pavojingų cheminių medžiagų 
sąrašą BVPD EK privalo vadovautis kituose ES teisės 
aktuose pateikiamais susirūpinimą keliančių medžia-
gų sąrašais (tarp šių teisės aktų yra ir REACH regla-
mento SVHC medžiagos pateikiamos XV priede).

 > Jei cheminės medžiagos išleidimo į aplinką AKS pagal 
BVPD nėra išlaikomas, medžiaga gali būti svarstoma 
įtraukti į autorizuotinų medžiagų sąrašą. To pasekoje 
ir visi  anksčiau išduoti leidimai gali būti peržiūrimi. 5

 > Nepaisant BVPD prioritetinės medžiagos keliamos 
rizikos autorizacijos leidimas gali būti išduodamas, 
pateikus tinkamą pagrindimą, kad ši rizika gali būti 
tinkamai kontroliuojama ir nurodant, kad rizikos kon-
trolė tikrinama pagal išduotą aplinkosauginį leidimą.

netiesioginės�sąsajos:�

 > Daugumai iš BVPD ir AKS direktyvos medžiagų yra tai-
komos REACH reglamento autorizacijos ar ribojimo 
procedūros. BVPD pateikiamas pavojingų medžiagų 

5 Iki šios dienos nei vieno autorizacijos leidimo nėra 
išduota, todėl išlieka neaišku kaip bus taikoma ši 
geografinės padėties ar tam tikro upės baseino ap-
saugos sąlyga

apibrėžimas labai artimas SVHC medžiagų apibrė-
žimui pagal REACH reglamentą. Todėl autorizacijos 
ir ribojimo mechanizmas taikomas pagal REACH gali 
būti naudojamas BVPD tikslams pasiekti. 

 > Pagal REACH reglamento 57 (f) str. endokrininę siste-
mą pažeidžiančios medžiagos laikomos lygiavertėmis 
PBT/vPvB medžiagoms. Kai kurios endokrininę siste-
mą pažeidžiančios medžiagos turi ir kitų pavojingų 
savybių, dėl kurių yra įtrauktos į BVPD, AKS nustato-
mas atsižvelgiant ir į endokrininės sistemos ardymą. 

 > BVPD nustato reikalavimą valstybėms narėms atlikti 
paviršinio, gruntinio vandens ir išleidžiamų nuotekų 
įmonėse monitoringą. Ši monitoringo metu gauta 
informacija gali būti naudojama REACH reglamento 
įgyvendinimo metu atliekant rizikos vertinimą, taip 
pat gali paskatinti tokių medžiagų ribojimui ar auto-
rizacijai teikti pirmenybę. 

 > Duomenys, naudojami nustatant PNEC6  pagal REACH 
reglamentą gali būti panaudojami peržiūrint AKS 
vertes. Tačiau savaime suprantama, kad šie duome-
nys neturi būti vieninteliai į kuriuos atsižvelgiama 
nustatant AKS, taip pat peržiūrimas ir ūminis bei il-
galaikis poveikis.

 > Jei pagal REACH reglamentą autorizuotina cheminė 
medžiaga yra įtraukta į BVPD ir matoma, kad jos iš-
leidimas į aplinką smarkiai pablogintų vandenų bū-
klę, leidimas naudoti cheminę medžiagą pramoninė-
je veikloje neturėtų būti išduodamas.

6 PNEC – tai cheminių medžiagų ribinės koncentraci-
jos vertės, kurios dar neturi neigiamo poveikio van-
dens, nuosėdų, biotos, dirvožemio ar oro aplinkai 

2.3. Pagrindinės REACH reglamento,  
BVP ir JSP direktyvų sąsajos 
Yra nemažai sąsajų tarp BVPD ir JSP direktyvos, tačiau 
tuo pačiu jos yra ir skirtingos. Abi direktyvos įvertina 
pavojingų cheminių medžiagų koncentracijas ir galimą 
poveikį. Pagal BVPD vandens cheminė būklė skirstoma 
į “gerą” ir “blogą”, ekologinė būklė skirstoma į 5 kla-
ses: “labai gerą”, “gerą”, “vidutinę”, “patenkinamą” ir 
“blogą”. Gera aplinkos būklė pagal JSP direktyvą skiria-
ma į dvi klases – “gerą” ir “blogą” ir jai aprašyti yra 
nustatyta 11 deskriptorių. Gera cheminė būklė turi būti 
pasiekta iki 2015 m. pagal BVPD, pagal JSP direktyvą – 
gera aplinkos būklė turi būti pasiekta iki 2020 m. 

netiesioginės�sąsajos:

 > BVPD ir JSP direktyva siejasi per teršalų, pavojin-
gų ir prioritetinių medžiagų apibrėžimus. Geros 
aplinkos būklės aprašymas JSP direktyvoje tiesio-

giai susijęs su “teršalais”, tačiau pats “teršalų” 
apibrėžimas šioje direktyvoje nepateikiamas. EK 
sprendimas 2010/477/EB “Kriterijai ir metodai 
geros jūrinės aplinkos būklės nustatymui” nurodo, 
kas gali būti laikoma teršalu remiantis 8-ouju di-
rektyvos deskriptoriumi. Šis “teršalų” apibrėžimas 
tiesiogiai susijęs su apibrėžimu, pateikiamu BVPD. 
Taip pat ir su kriterijais bei metodika, EK sprendime 
pateikiama nuoroda į BVPD X Priedą ir jame nurody-
tus AKS standartus. 

 > Taip pat, nustatant gerą jūrinės aplinkos būklę gali-
ma remtis REACH reglamento įpareigojimu surinkta 
informacija registracijos metu, įtraukiant medžiagą 
į XV Priedą ar vertinant medžiagos keliamą riziką. 
Gera aplinkos būklė nustatoma kiekvienos valstybės 
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narės, atlikus vertinimą ir vadovaujantis kitais ES 
teisės aktais. Pvz., ir AKS, nustatytas pagal BVPD, 
ir PNEC vertės, pateikiamos vykdant REACH regla-
mentą, turi būti įvertinami nustatinėjant gerą jūri-
nės aplinkos būklę.

 > REACH reglamentą ir JSP direktyvą taip pat sieja 
direktyvos 8-asis deskriptorius, kuriame aprašo-

mi teršalai ir leistinos jų koncentracijos.  REACH 
metu atlikta cheminių medžiagų registracija turėtų 
pagelbėti nustatant teršalų kiekius ir pobūdį. JSP 
direktyva, kaip ir BVPD, pateikia informacijos apie 
tirtų cheminių medžiagų kiekį aplinkoje. Šią infor-
maciją gali panaudoti cheminės medžiagos regis-
truotojas arba valstybinės institucijos, nustatyda-
mos autorizuotinas ar ribojamas medžiagas.

2.4. Pagrindinės REACH reglamento  
ir PIT direktyvos sąsajos

Įrenginių, kuriems reikalingi aplinkosauginiai leidimai, 
valdytojai turi nustatyti ir nurodyti naudojamų chemi-
nių medžiagų galimą poveikį aplinkai bei žmogui, atitikti 
leidime nurodytas sąlygas ir į aplinką išleisti tik tokį pa-
vojingų cheminių medžiagų kiekį, kuris yra nurodytas. 
Pagal REACH reglamento terminus šių įrenginių valdyto-
jai gali būti gamintojai arba tolesni naudotojai. Todėl šių 
įrenginių valdytojai privalo vadovautis cheminių medžia-
gų poveikio scenarijuje nurodytai saugiais naudojimo 
būdais bei taikyti tinkamas rizikos valdymo priemones.

Tiesioginės�sąsajos:

 > Cheminės medžiagos keliama rizika pagal PIT di-
rektyvą neprivalo būti įvertinta, tačiau nuodugnus 
rizikos valdymas leidime privalo būti pateikiamas. 

netiesioginės�sąsajos:

 > PNEC vertės gali būti naudojamos nustatant, ar 
pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką 
kelia kritinę grėsmę, šios vertės gali pasitarnauti 
nustatant ITRV. 

 > Poveikio scenarijus gali būti naudojamas nustatant 
ITRV. 

 > Poveikio scenarijus taip pat gali būti naudojamas 
nustatant rizikos valdymo priemones. 

 > Vystant GPGB ir BREF dokumentus taip pat galima 
remtis REACH reglamento įpareigojimu surinkta  in-
formacija. 

 > BREF dokumentuose pateikiam informacija gali 
būti naudojama cheminės medžiagos vertinimui ir 
registracijos bei autorizacijos dokumentacijos ti-
krinimui. 

Pramonė gali naudoti BREF dokumentus rengdama po-
veikio scenarijus, reikalingus registracijos dokumenta-
cijoje, aprašant cheminės medžiagos naudojimo būdus 
ir rizikos valdymo priemones tam tikrai pramonės šakai. 
Svarbu pastebėti, kad šiai dienai BREF dokumentuose 
stinga cheminei medžiagai specifinės informacijos, todėl 
neįmanoma šių dokumentų informacija remtis nustatant 
išmetamųjų teršalų vertinimą ar rizikos valdymo efek-
tyvumą.

2.5. Pagrindinės sąsajos tarp teisės aktų, nustatančių cheminių 
medžiagų naudojimą ir išleidimą į aplinką bei atliekų valdymą 

2.5.1.� REGEnERUoTos�mEDžiAGos�

Atliekų apdirbimas gali sąlygoti cheminės medžiagos (gry-
nos, esančios mišinyje ar gaminyje) regeneravimą. Šiuo 
atveju pagal REACH toks atliekos apdirbimas laikomas 
cheminės medžiagos gamyba, kadangi cheminė medžia-
ga yra išgaunama iš žaliavos (šiuo atveju atlieka laikoma 
žaliava). Regeneruotos cheminės medžiagos privalo būti 
registruojamos, jei vienos medžiagos per metus regene-
ruojama daugiau nei 1 tona vienam gamintojui.7

7 Regeneruotos cheminės medžiagos privalo būti reg-

Jei atliekos valdytojas įrodo, kad regeneruota medžiaga 
yra identiška jau užregistruotai medžiagai, tokiu atveju 
gali būti taikoma registracijos išimtis pagal REACH regla-
mento 2.7(d) straipsnį. Tokiu atveju, tiekiant regeneruo-
tą cheminę medžiagą reikia pateikti ir visus lydinčiuosius 
dokumentus (jei reikia SDL, poveikio scenarijų ir pan.). 

istruojamos ta pačia tvarka kaip ir naujos medžiagos, 
jei jos nebuvo preliminariai užregistruotos iš anks-
to, privalu tokias medžiagas pirmiausia registruoti, 
o tik po to galima tiekti rinkai. Preliminariai nereg-
istruotai cheminei medžiagai netaikomas perein-
amasis laikotarpis. 
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Regeneruota ir preliminariai užregistruota medžiaga kai 
kuriais atvejais gali būti laikoma atlieka, tačiau tai gali 

būti nuspręsta tik kiekvienu atveju atskirai, vadovaujan-
tis atliekų valdymą nustatančiais teisės aktais.

4�pav.� Atliekos vertimas chemine medžiaga.

Atliekos
Atliekų 

apdirbimas

Medžiagos registracija

Mišinyje esančios 
medžiagos registracija

Išimtys
>  Regeneruota atlieka=Registruota medžiaga
>  Pakanka informacijos apie saugų naudojimą

APIBRĖŽIMAS
Gamyba - cheminių medžiagų gaminimas arba 
natūralių cheminių medžiagų išgavimas

Regeneracija – taip pat gamybos procesas

Kai regeneruojami gaminiai, registracija pagal REACH 
nėra reikalinga. Tačiau jei regeneruotuose gaminiuose yra 
SVHC medžiagų ir jų koncentracija viršija 0,1%, vadovau-
jantis REACH reglamento 33 str., atliekos valdytojas, pa-
reikalavus regeneruoto gaminio gavėjui, privalo suteikti 
informaciją apie tokios medžiagos buvimą ir priemones, 
kurios reikalingos norint gaminį naudoti saugiai. 

2.5.2.� ATLiEKos�PAGAL�REACH� 
REGLAmEnTą

Nors atliekoms netaikomi REACH reglamento reikalavi-
mai, cheminės saugos vertinimo ataskaitoje registruo-
tojas privalo pateikti susidarančios atliekos valdymo 
aprašymą, kuris vėliau gali būti panaudotas vertinant 
cheminę medžiagą arba cheminės medžiagos ribojimo 
pasiūlymą, taip pat ir autorizacijos procedūros metu.  

Cheminės saugos vertinimas atliekamas, jei registruoto-
jas pateikia registracijos dokumentaciją cheminei me-
džiagai, kurios gaminama/importuojama per metus dau-
giau nei 10 tonų vienam gamintojui/importuotojui arba 
cheminė medžiaga atitinka PBT/vPvB kriterijus. Tokiame 
cheminės saugos vertinime turi matytis viso cheminės 

medžiagos keliavimo tiekimo grandine metu (gamybos 
metu, maišant mišinius, gaminant gaminius) susidaran-
čios atliekos bei atliekos susidarančios medžiagai pakliu-
vus į sąvartyną arba ją perdirbant, regeneruojant. 

Registruotojai privalo pateikti šią informaciją vertinime 
bei perduoti tiekimo grandine saugos duomenų lapuo-
se. SDL minimaliai turi būti nurodomi bent susidarančių 
atliekų kodai bei netinkamo elgesio su atliekomis kelia-
ma rizika (pvz., halogenintų organinių medžiagų atliekos 
gali formuoti dioksinus). Tokia pati informacija turi būti 
pateikiama ir mišinių SDL, jei  mišinys klasifikuojamas 
kaip pavojingas. Pagal REACH reglamento reikalavimus 
informacijos apie cheminių medžiagų virtimo atliekomis 
riziką informacijos perdavimas nutrūksta, jei gaminame 
gaminį, kurio sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų 
– gaminių gamintojai niekaip neįpareigoti perduoti infor-
macijos apie gaminio, tapusio atlieka, taisyklingą tvar-
kymą, kiek tai susiję su pavojingų cheminių medžiagų 
keliama rizika. Kadangi dauguma atliekų patenka į są-
vartynus ar pas atliekų perdirbėjus tiesiogiai nebendrau-
jant gaminio turėtojui ir atliekos tvarkytojui – visa atsa-
komybė dėl teisingo atliekos klasifikavimo tenka atliekos 
tvarkytojui.  Šiuo atveju REACH reglamento metu gauti 
duomenys niekaip nepasitarnauja gaminių, virtusių atlie-
komis, tvarkytojams. 
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5�pav.� Informacijos apie pavojingas chemines medžiagas perdavimas pagal įvairius teisės aktus.

Gamyba

Mišinio maišymas

Gaminių gamyba

Naudojimas

Atliekos

SDL

SDL

Art. 33

Atliekos 
kodas...

Atliekos 
kodas...

Atliekos 
kodas...

Iš vienos pusės turime įpareigojimą cheminės medžia-
gos gamintojui numatyti galimas susidarančias atliekas 
ir jų tvarkymo ypatumus, perduoti šią informaciją toli-
mesniems tiekimo grandinės dalyviams, tačiau galiausiai 
atliekų tvarkytojų ši informacija nepasiekia. Tiktai che-
minės medžiagos  gamybos metu susidarančios atliekos 
gali būti tvarkomos tinkamai, kaip pavaizduota 5 pa-
veiksle. Tinkamam rizikos valdymui pasiekti labai svarbu 
susieti reikalavimus dėl cheminių medžiagų naudojimo ir 
jų atliekų tvarkymo per:

 > saugų atliekų perdavimą (paliečiamas darbuotojų 
saugos klausimas); 

 > užtikrinimą, kad pavojingos cheminės medžiagos 
yra tinkamai naikinamos ir nepatenka į aplinką jo-
kiomis formomis; 

 > atskirti pavojingas chemines medžiagas nuo perdir-
bamų ar regeneruojamų atliekų. 

2.5.3.� TiEsioGinės�sąsAJos�TARP�
CHEminių�mEDžiAGų�nAUDoJimo� 

iR�ATLiEKų

Nors šis teiginys ir atrodo visiškai akivaizdus, bet nori-
me paminėti, kad tas pats kiekis pavojingų medžiagų, 
kuris sunaudojamas gamyboje (medžiagų, mišinių, gami-
nių) vėliau pereina į atliekų formą. Kadangi pavojingų 
atliekų turėti yra nenaudinga tiek aplinkosauginiu, tiek 
ekonominiu aspektu, norime pabrėžti, kad geriausias 
būdas yra išvengti pavojingų atliekų vengiant pavojingų 
cheminių medžiagų naudojimo, t.y. jas pakeičiant nepa-
vojingomis arba mažiau pavojingomis.

2.5.4.� TEisės�AKTų�sąsAJos� 
VALDymo�LyGmEniU

Yra keli aspektai, kuriuos gali panaudoti REACH regla-
mento įgyvendinimą ir kontrolę prižiūrinčios valstybinės 
institucijos iš atliekas reglamentuojančių teisės aktų ir 
atvirkščiai: 

 > atliekų teisės aktus įgyvendinančios valstybinės 
institucijos gali panaudoti saugos duomenų lapuose 
pateikiamą informaciją – ar įmonėje yra tinkamai 
tvarkomos atliekos; 

 > abu teisės aktus įgyvendinančios valstybinės insti-
tucijos galėtų tarpusavyje diskutuoti ir keistis nuo-
mone, kurios medžiagos, mišiniai ir gaminiai dar 
gali būti laikomi pradinėmis medžiagomis, o kada 
jau atlieka; 

 > atliekų teisės aktus įgyvendinančios valstybinės 
institucijos gali pasitikrinti su REACH reglamentą 
įgyvendinančiomis valstybinėmis institucijomis, ar 
regeneruojamos medžiagos tikrai identiškos jau re-
gistruotoms ir joms teisėtai taikoma REACH regla-
mento išimtis; 

 > cheminių medžiagų naudojimą ir gamybą kontro-
liuojančios institucijos galėtų suteikti kompetentin-
gų žinių apie galimą atliekų sudėti ir klasifikavimą; 

 > registruotos medžiagos informaciją galima naudoti 
atliekų kodo nustatymui.
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inFoRmACiniAi�ŠALTiniAi

Es� atliekų� valdymą� reglamentuojantys�
teisės�aktai http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm

REACH�rekomendacijos�atliekoms�ir�rege-
neruojamoms�medžiagomsi http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_en.pdf

REACH� rekomendacijos� cheminės� saugos�
vertinimui,�atliekų�stadijai http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/r18_v2_final_en.pdf

Atliekų�tapimo�atliekomis�kriterijai http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm



3. Rekomenduojami� 
pirmieji�veiksmai

Kaip matote iš leidinyje pateikiamos informacijos visi šie 
teisės aktai yra sudėtingi, apimantys daugelį aspektų, 
kartu ir turintys nemažai skirtumų, todėl nustatyti jų 
sąsajas yra labai sudėtinga. Be to ES lygiu, kiekvienoje 
valstybėje, regionuose šių teisės aktų įgyvendinimą ir 
kontrolę atlieka daug skirtingų institucijų, turinčių savo 

įsivaizdavimą apie aplinkos būklės gerinimą bei skirtingų 
pareigų. Taip pat efektyviam šių teisės aktų įgyvendini-
mui reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp valsty-
binių institucijų, pramonės įmonių ir visuomenės. 

Šioje leidinio dalyje norime pateikti idėjų efektyviam 
bendradarbiavimui ir duomenų apsikeitimui.

3.1. Kaip įvertinti ir panaudoti informaciją,  
gautą įgyvendinant REACH reglamentą? 

Vykdant registraciją pagal REACH, gauta informacija 
kaupiama ES lygiu ir šią funkciją vykdo ECHA. Dalis to-
kios informacijos yra pasiekiama tik valstybių narių val-

džios įstaigoms, kita informacijos dalis yra vieša. Toliau 
pateiktoje lentelėje matyti, kokią svarbią informaciją 
galėtų gauti aplinkos apsaugos institucijos. 

informacijos�rūšis Prieiga nuoroda informacijos�turinys

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

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadi-
nimas, registracijos rūšis, galimybė gauti 
dokumentaciją

Informacija apie 
užregistruotų medžiagų 
chemines savybes

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

Cheminių medžiagų klasifikavimas ir žen-
klinimas, jų savybės (fizikinės ir cheminės 
savybės, ekotoksiškumas, išlikimas aplinko-
je ir poveikis, toksiškumas) kiekvieno toksi-
kologinio ir toksiškumo aplinkai tyrimo re-
zultatas, visi išvestiniai ribinio poveikio dar 
neturintys lygiai (DNEL) arba prognozuo-
jama 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 

Kandidatinis sąrašas 
autorizacijai

vieša http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_ta-
ble_en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadini-
mas, įtraukimo priežastis, pagalbiniai doku-
mentai 

Autorizacijos sąrašas vieša http://echa.europa.eu/reach/authorisa-
tion_under_reach/authorisation_list_
en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadini-
mas, paskutinė paraiškos dėl autorizacijos 
data, pabaigos data

Esami apribojimai vieša http://echa.europa.eu/reach/restriction/
existing_restriction_en.asp

EC/CAS Nr., cheminės medžiagos pavadini-
mas, apribojimų sąlygos
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informacijos�rūšis Prieiga nuoroda informacijos�turinys

Pagrindinė informacija 
apie vykdymą

valstybių 
narių KI

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

Informacija apie įmonę (adresas, kontak-
tiniai duomenys ir asmenys, vietos), ben-
droji informacija apie cheminės medžia-
gos pateikimą (kiekio ribos tonomis, data, 
identifikacijos numeris ir pan.), identifika-
cinė informacija apie cheminę medžiagą 
(ne sudėtis), nustatytas naudojimas ir kur 
rekomenduojama nenaudoti, visa su klasi-
fikacija susijusi informacija (KŽP ir PPD), 
visa ženklinimo informacija, saugumo infor-
macija (pirmoji pagalba, gaisro gesinimas, 
atsitiktinis išmetimas, sandėliavimas, po-
veikio kontrolė, fizinės ir cheminės savybės 
(pagrindinės vertės), toksikologinės savybės 
(pagrindinės vertės), toksiškumo aplinkai 
savybės (pagrindinės vertės), tam tikra po-
veikio informacija (keliai). 

Klasifikavimo ir ženklini-
mo aprašas

vieša http://echa.europa.eu/clp/c_l_inven-
tory_en.asp

Pagrindinė klasifikavimo ir ženklinimo infor-
macija apie notifikuotas ir užregistruotas 
chemines medžiagas, kurią pateikė gamin-
tojas ar importuotojas. Bus pateikiamas ir 
suvienodintas klasifikavimo sąrašas (KŽP VI 
priedo 3.1 lentelė).

Informacija, kuri gauta taikant REACH reglamentą, gali 
būti naudinga tokiais atvejais: 

 > priimant sprendimą dėl leidimo išdavimo: patikrin-
ti, ką įmonė gamina (importuoja), kokiais kiekiais, 
kam cheminės medžiagos naudojamos. Taip gauna-
mas 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 CLP regla-
mentuose nustatytų įsipareigojimų teikti informa-
ciją; 

 > patikrinant, ar pateikta informacija atitinka tikrąją 
būklę; 

 > patikrinant, ar saugos duomenų lapo turinys atitin-
ka registracijos dokumentacijoje pateiktą informa-
ciją;

 > patikrinant, kaip cheminės medžiagos naudojamos 
(turėtų būti naudojamos taip, kaip nurodyta jas re-
gistruojant);

 > patikrinant, ar konkrečioms susirūpinimą kelian-
čioms medžiagos taikoma autorizacija ir pan.

3.2. Kaip užtikrinti, kad leidimas atitiktų BVPD reikalavi-
mus?
Šiuo metu stengiamasi, kad dauguma išduotų leidimų ati-
tiktų PIT direktyvos reikalavimus. Tačiau kartu svarbu užti-
krinti, kad valdant įrenginį, kuriam išduodamas leidimas, 
būtų tvirtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų įsipa-
reigojimų, 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 ati-
tinka BVP ir AKS direktyvomis nustatytą AKS. 

Faktiškai būtina nuosekliai laikytis ir kitų leidime nusta-
tytų sąlygų, pvz., UBRVP numatytų priemonių, įsiparei-
gojimų atlikti stebėseną.

Todėl leidimus išduodantis specialistas turėtų atlikti to-
kius būtiniausius�veiksmus:

1) surinkti informaciją iš vandenų apsaugos specialis-
tų apie specifinius teršalus, kurie aktualūs atskiram 
vandens telkiniui; 

2) pasitarti su vandenų apsaugos specialistais, ar tam 
tikri įrenginiai, išmetamų teršalų rūšys, atskiri ter-
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šalai, 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, nuosė-
dos ar biota) taikymo atitinkamame vandens telki-
nyje keliančiais klausimais, t. y. informaciją, ar ne-
pažeidžiamas tam vandens telkiniui nustatytas AKS;

4) nuspręsti, kokios priemonės tinkamiausios norint 
atitikti leidimo sąlygas (poveikio scenarijus gali 
būti naudingas emisijų mažinimui; jei GPGB būdai 
negali užtikrinti efektyvaus emisijų mažinimo, gali 
būti taikomos griežtesnės priemonės). 

Pavyzdžiui, individualus leidimas išleisti tam tikrą kon-
centraciją pavojingų cheminių medžiagų, kurioms nu-
statytas AKS turi užtikrinti, kad bendras leistinas kiekis 
tokios pavojingos medžiagos visame telkinyje nebus vir-
šytas. Turi būti atliekamas rizikos vertinimas ir ITRV nu-
statymas. Taip pat kontroliuojančios institucijos turėtų 
pasidomėti ne tik, ar įrenginys atitinka leidimo sąlygas, 
bet ir kokia bendra situacija vandens telkinyje, ar nevir-
šijamas AKS. Tokių patikrinimų rezultatai turi būti priei-
nami leidimus išduodančioms institucijoms ir vandens 
valdymo planus sudarinėjančioms institucijoms.

3.3. Kaip užtikrinti, kad leidimas  
atitiktų REACH reglamento reikalavimus? 

Kad leidimo gavėjas atitiktų REACH reglamente keliamus 
reikalavimus, leidimas turėtų būti išduodamas tik įmo-
nėms, kurios:

1) naudoja preliminariai� užregistruotas/� užregis-
truotas chemines medžiagas; 

2) nenaudoja ribojamų medžiagų;

3) gavusios autorizacijos� leidimus laikosi šiuose lei-
dimuose nustatytų sąlygų. 

3.4. Kaip naudingiausiai panaudoti stebėsenos duomenis? 
Tiek PIT direktyvoje, tiek ir BVP/JSP direktyvose yra 
numatyti reikalavimai dėl teršalų išmetimo, vandens 
kokybės, biotos ir pan. stebėsenos bei stebėsenos pro-
ceso. Kai kuriais atvejais stebėsenai nustatomi tikslūs 
reikalavimai: įrenginių, kuriems taikoma PIT direktyva, 
operatoriai turėtų stebėti tas medžiagas, kurių atžvilgiu 
leidimuose yra nustatytos tam tikros sąlygos. Pagal AKS 
direktyvą turėtų būti atliekama medžiagų, keliančių su-
sirūpinimą stebėsena; pagal BVPD – reikalaujama atlikti 
bendresnio pobūdžio vandens telkinių stebėseną.

Žinoma, pagal vieną tvarką numatytos stebėsenos po-
būdis ir dažnumas gali tikti vykdant stebėseną (anali-
zuojant) pagal kitą tvarką. Todėl reikėtų paprasčiausiai 
pasirūpinti ir nurodyti, kad pagal atskiras tvarkas atlie-
kamos stebėsenos rezultatus galima sujungti. Štai čia 
kompetentingoms institucijoms ir kyla iššūkis – užtikrin-
ti, kad taikant įvairias aplinkos valdymo tvarkas stebė-
senos duomenys būtų lengvai pasiekiami ir pateikiami 
tokia forma, kurią būtų galima panaudoti taip, kad visų 
duomenų vertė padidėtų. 

Leidimus išduodančios ir vandenų apsaugą kontroliuo-
jančios institucijos turėtų aptarti stebėsenos procedūras 
ir rezultatus bei keistis informacija: 

1) įrenginių, kuriems taikoma TIPK direktyva, stebėse-
na 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, ku-
riems taikoma TIPK direktyva, veikla, vandenų ap-
saugos specialistai galėtų su TIPK leidimus išduo-
dančia 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 pa-
žeisto AKS, operatoriams (leidimus išduodančioms 
įstaigoms) reikia nustatyti, kur galima gauti ste-
bėsenos informaciją, modeliavimo analizės ir kitus 
duomenis tam, kad nustatytų, kur reikėtų ištirti 
įrenginių veiklos ir AKS ryšį bei kur reikėtų atlikti 
papildomą analizę; 

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 vyk-
dymą. 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.
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3.5. Kiti praktiniai pastebėjimai
 > Sąsajų tarp įvairių teisės aktų nustatymui ir nagri-

nėjimui patartina sudaryti nacionalinę darbo gru-
pę iš šiuos teisės aktus įgyvendinančių valstybinių 
institucijų specialistų. Apsikeitimas informacija ir 
nuomonėmis yra ypatingai svarbus.

 > Nustatykite nuolatinį apsikeitimo duomenimis/pa-
tirtimi grafiką. 

 > Aptarkite, kokios medžiagos laikomos keliančiomis 
didžiausią susirūpinimą Jūsų aplinkoje ir kodėl. Ver-
tinimas gali būti pagrįstas monitoringo duomenimis, 
mokslinių tyrimų duomenimis, projektų išvadomis, 
duomenimis apie naudojamas medžiagas.





Estija Baltijos aplinkos forumas Estijoje
www.bef.ee

Latvija Baltijos aplinkos forumas Latvijoje
www.bef.lv

Lietuva Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
www.bef.lt

Lenkija Vidurio ir Rytų Europos šalių regioninis aplinkos apsaugos 
centras Lenkijoje
www.rec.org


