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I PRIEDAS

Galimų REACH priedų pakeitimų dėl nanomedžiagų registravimo poveikio vertinimas
A. Būtinybė imtis veiksmų
Kodėl? Kokia problema sprendžiama? Ne daugiau kaip 11 eilučių
Nanomedžiagos, kaip ir bet kokios kitos cheminės medžiagos, naudojamos įvairiuose produktuose, kuriems
taikomi įvairūs teisės aktai, visų svarbiausia – REACH. Bendrai taikant šiuos aktus, turėtų būti gaunama
pakankamai informacijos apie saugų jų naudojimą. Tačiau, kaip pagal REACH teikiamuose registracijos
dokumentuose pateikti informaciją apie nanomedžiagas ir įrodyti jų saugumą, nėra pakankamai aišku.
Informacijai keliami reikalavimai priklauso nuo bendro rinkai teikiamo cheminės medžiagos (visų jos formų)
kiekio tonomis. Informacija, kuria įrodomas saugumas, gali priklausyti nuo cheminės medžiagos formos ir
nepaisant to, kad pagal dokumentų struktūrą tai yra įmanoma, o ECHA ragina tai daryti, aiškaus reikalavimo
tokias skirtingas formas identifikuoti, atlikti specifinius skirtingų formų bandymus arba pagrįsti, kodėl pateikta
informacija galioja visų formų atveju, REACH nėra nustatyta. Remdamasi iki 2010 m. pateiktų cheminių
medžiagų, kurios egzistuoja ir nanoformų pavidalu, registracijos dokumentų vertinimu, Komisija nustatė, kad
reikia konkretesnių su informacijos apie nanoformas teikimu registracijos dokumentuose susijusių reikalavimų.
Nesiimant jokių veiksmų gali ir toliau būti nepateikiama pakankamai įrodymų, kad nanoformas saugu naudoti,
todėl sveikatai ir aplinkai gali kilti didesnė rizika, nes gali būti imamasi prastų rizikos valdymo ir saugos
priemonių, o nanoformas norinčios įregistruoti įmonės susidurs su neapibrėžtumu, kurio pasekmė –
neveiksmingas įgyvendinimas ir išaugusios sąnaudos, o tai turės įtakos inovacijoms, sprendimų dėl investavimo
priėmimui ir konkurencingumui.
Ko siekiama šia iniciatyva? Ne daugiau kaip 8 eilutės
REACH tikslas – užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, įskaitant skatinimą taikyti
alternatyvius cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo metodus (daugiausia siekiant vykdyti mažiau bandymų
su gyvūnais), taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, taip didinant konkurencingumą ir
skatinant inovacijas. Atsižvelgiant į teisės akto tikslą, šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad būtų aišku, kaip
registracijos dokumentuose teikti informaciją apie cheminės medžiagos nanoformas ir įrodyti jų saugumą, tokiu
būdu REACH galėtų būti tinkamas taikyti nanomedžiagoms. Taigi, kaip ir kitų cheminių medžiagų atveju, REACH
galės pasitarnauti kaip priemonė, kuria naudojantis galima gauti tinkamą informaciją apie saugų nanomedžiagų
naudojimą.
Kokia būtų papildoma ES lygmens veiksmų nauda? Ne daugiau kaip 7 eilutės
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl REACH yra ES reglamentas, kurio pagrindas – SESV 114 straipsnis.
REACH nustatyti ES rinkai teikiamų cheminių medžiagų registravimo įpareigojimai ir pateikiamos jų laisvos
apyvartos taisyklės, įskaitant cheminės medžiagos nanoformų gamybą arba naudojimą. Su cheminių medžiagų,
įskaitant jų nanoformas, pateikimu rinkai susijusios valstybių narių teisėkūros iniciatyvos pažeistų REACH.
Galimus REACH nuostatų pakeitimus galima priimti tik ES lygmeniu.

B. Sprendimai
Kokios su teisėkūra susijusios ir nesusijusios politikos galimybės apsvarstytos? Ar viena iš
politikos galimybių pasirinkta kaip tinkamiausia? Kodėl? Ne daugiau kaip 14 eilučių
Be scenarijaus, kai nieko nekeičiama (1 galimybė), svarstyta keletas kitų galimybių, kiekvieną kurių sudaro
konkrečių priemonių rinkinys, ir kurių daugumą galima buvo įvertinti atskirai. Pasirinkus 2 galimybę būtų pakeisti
įvairiuose REACH prieduose nustatyti informacijai keliami reikalavimai, aiškiai išdėstant tuos reikalavimus,
kuriuos iki 2017 m. kovo 2 d. Apeliacinės komisijos sprendimo dėl titano dioksido Europos cheminių medžiagų
agentūra (ECHA) laikė netiesioginiais REACH nustatytais reikalavimais. Pasirinkus 3 galimybę būtų nustatytos
privalomos teisinės galios neturinčios priemonės, kurios suteiktų daugiau aiškumo dėl registracijos įpareigojimų
pateikiant gaires apie REACH priedus, tačiau tų priedų nekeičiant. Pasirinkus 4 galimybę būtų visiškai
įgyvendinta 2 galimybė ir būtų nustatyta papildomų priemonių, skirtų naudojimo saugumui įrodyti tais atvejais, kai
esami REACH nustatyti informacijai keliami reikalavimai nėra specialiai pritaikyti cheminės medžiagos
nanoformoms arba kai jų atveju reikia specialių sąlygų. Pasirinkus 5 galimybę būtų paaiškinami registracijos
įpareigojimai ir sumažinta tam tikrų informacijai keliamų reikalavimų, remiantis akivaizdžia prielaida, kad
registracijos dokumentuose pateikiama informacija apie cheminę medžiagą nepriklauso nuo jos formos.
Pasirinkus 6 galimybę būtų visiškai įgyvendintos 2 ir 4 galimybės, ir būtų reikalaujama parengti išsamią
informaciją apie visus galimus specifinius cheminės medžiagos nanoformų poveikius ir papildomai visapusiškai
jas išbandyti, siekiant sumažinti bet kokį netikrumą. Tinkamiausia galimybe pripažintas priemonių derinys, kurio
pagrindas yra šiek tiek pakeista 2 galimybė, į kurią įtrauktos specifinės priemonės iš 4 ir 6 galimybių, papildomai
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pasirinktos tam, kad taikomi veiksmai būtų kuo veiksmingesni, efektyvesni ir nuoseklesni. Per valstybių narių
atstovų diskusijas REACH komitete kai kurios pagal šią galimybę numatytos priemonės buvo šiek tiek pakeistos
ar išplėstos.
Kas kuriai galimybei pritaria? Ne daugiau kaip 7 eilutės
Viešose konsultacijose dalyvavusius respondentus galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas:
1. pramonės atstovai, prekybos asociacijos ir privačiosios įmonės pritarė 5 galimybei;
2. valdžios institucijos, akademinės ir mokslinių tyrimų institucijos, NVO, vartotojų asociacijos ir pavieniai
piliečiai pritarė 6 galimybei, o po jos – 4 galimybei;
3. nenurodžiusieji, su kuo yra susiję („kiti“), vienodai palaikė 6, 4 ir 2 galimybes.
Tačiau svarstydami konkrečių galimybėse pateiktų priemonių efektyvumą (t. y. tinkamų saugumo naudoti
įrodymų ir su tuo susijusių išlaidų santykį), respondentai pirmenybę skyrė 2 galimybei, o po jos – 4 galimybei.

C. Tinkamiausios galimybės poveikis
Kokie būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) pranašumai? Ne daugiau
kaip 12 eilučių
REACH priedų pakeitimai dėl nanoformų turinčių cheminių medžiagų registracijos, kurie būtų padaryti pasirinkus
tinkamiausią galimybę, leis sukaupti daugiau žinių apie galimą nanoformų poveikį sveikatai ir aplinkai, taigi ir
imtis tinkamesnių priemonių siekiant išvengti rizikos. Tai yra REACH reglamento loginis pagrindas visų cheminių
medžiagų atžvilgiu. Tačiau didžiąją dalį naudos sveikatai ir aplinkai tikimasi pajusti tik gerokai vėliau po
tinkamiausioje galimybėje numatytų priemonių įgyvendinimo ir ją sunku įvertinti kiekybiškai. Ekonominės ir
socialinės naudos atžvilgiu tikimasi, kad teisinis aiškumas ir tikrumas gali turėti teigiamo poveikio bendrovėms
priimant sprendimus dėl investavimo ir gali padidinti vartotojų pasitikėjimą, kad nanoformų turinčios cheminės
medžiagos yra saugios naudoti.
Kokios būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) įgyvendinimo išlaidos?
Ne daugiau kaip 12 eilučių
Pagrindinės tinkamiausios galimybės įgyvendinimo išlaidos yra bendrovių, kurios registruoja nanoformų turinčias
chemines medžiagas, patiriamos papildomos išlaidos atitikčiai užtikrinti. Kadangi esami nanomedžiagoms
taikomi REACH reikalavimai yra nepakankamai aiškūs, pramonė ir ECHA juos aiškino skirtingai, tad bazinio
lygio scenarijumi galėjo būti tiek pirmoji, tiek antroji galimybė ir tinkamiausios galimybės išlaidas galima lyginti su
bet kuria iš jų. 2017 m. kovo 2 d. Apeliacinės komisijos sprendime dėl titano dioksido paaiškinta, kad bazinio
lygio scenarijumi turėtų būti laikomas antrajai galimybei artimesnis scenarijus, tačiau ne grynai antroji galimybė,
nes šiuo metu prašant pateikti informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę negalima reikalauti apibūdinti ir
nanoformas. Per valstybių narių atstovų diskusijas REACH komitete Komisija pakeitė kai kurias savo pirminio
pasiūlymo nuostatas – įtraukė aiškius reikalavimus dėl dviejų svarbių fizikinių ir cheminių parametrų ir
reikalavimą privalomai atlikti įkvėpimo, o ne ūmaus peroralinio toksiškumo bandymą. Ataskaita papildyta tokia
pagrindine informacija apie išlaidas ir gyvūnų naudojimą: vienos nanoformos registracijos išlaidos padidėtų
21 proc., palyginti su apskaičiuotu bazinio lygio scenarijumi. Registracijos dokumentų (cheminės medžiagos,
turinčios vieną ne dalelių pavidalo formą ir keturias nanoformas) parengimo išlaidos padidėtų 27 proc.
Vertinama, kad tinkamiausios galimybės (su numatytais pakeitimais) laikymosi išlaidos, jei būtų įregistruotos
visos nanoformos, kurios, kaip manoma, šiuo metu yra rinkoje, sudarytų 1,4 mlrd. EUR, t. y. 337 mln. EUR
daugiau nei apskaičiuotas bazinio lygio scenarijus. Šie rezultatai labai priklauso nuo keleto esminių prielaidų
pagrindiniuose skaičiavimuose, todėl neapibrėžtis sudaro bent 50 proc. Palyginti su bazinio lygio scenarijumi,
įgyvendinant tinkamiausią galimybę padaugėtų tam tikrų bandymų su gyvūnais. Didelio neigiamo poveikio
užimtumui nenumatoma.
Koks bus poveikis verslui, MVĮ ir labai mažoms įmonėms? Ne daugiau kaip 8 eilutės
Poveikis įmonėms (tiek ES gamintojams, tiek importuotojams), kurios rinkai teikia nanomedžiagas, bus
tiesioginis, nes jos bus įpareigotos užregistruoti nanoformų turinčias chemines medžiagas. Poveikį sudarys
papildomos išlaidos atitikčiai užtikrinti ir tokioms įmonėms tenkanti administracinė našta, kurią iš dalies
kompensuos aiškesnė teisinė jų įpareigojimų vykdymo aplinka. Rengiantis REACH peržiūrai 2013 m. Europos
Komisijos užsakytuose išorės tyrimuose apskaičiuota, kad Europoje nanomedžiagų gamintojų skaičius yra nuo
200 iki 400. Poveikį gali pajusti ir kitos įmonės iš įvairių tolesnių naudojimo grandinės sektorių. Kaip jau yra
REACH atveju apskritai, tinkamiausios galimybės poveikis MVĮ bus didesnis nei kitoms įmonėms, kadangi
santykinis išlaidų padidėjimas registruojant mažesnius cheminių medžiagų kiekius, kaip dažniausiai ir būna MVĮ
atveju, yra didesnis.
Ar tai turės didelį poveikį nacionaliniams biudžetams ir administravimo subjektams? Ne daugiau kaip
4 eilutės
Nacionaliniams biudžetams ir administravimo subjektams iniciatyva reikšmingo poveikio neturės. Kadangi
visomis politikos galimybėmis siekiama sukurti daugiau aiškumo cheminės medžiagos nanoformų
registruotojams, manoma, kad bendros viešojo sektoriaus institucijų patiriamos atitikties ir vykdymo užtikrinimo
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išlaidos sumažės.
Ar bus dar koks nors didelis poveikis? Ne daugiau kaip 6 eilutės
Pasirinkus tinkamiausią galimybę jokio kito reikšmingo poveikio nebūtų. Tinkamiausioje galimybėje numatyti
pakeitimai turėtų nežymų poveikį reikalavimams pagal CLP reglamentą ir pagal REACH II priedą, susijusiems su
informacijos apie užregistruotų cheminių medžiagų nanoformų saugumą perdavimu tiekimo grandinėje,
naudojant saugos duomenų lapus. Kitas nereikšmingas poveikis, kaip antai poveikis tolesniems naudotojams,
sąnaudoms ir kainų konkurencingumui, tarptautiniam konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui, įvertintas
viename poveikio vertinimo priedėlyje.

D. Tolesni veiksmai
Kada politika bus persvarstoma? Ne daugiau kaip 4 eilutės
Pagal REACH 117 straipsnio 4 dalį Komisija turi kas penkerius metaus paskelbti bendrą ataskaitą apie šio
reglamento vykdymą. Pirmoji REACH peržiūros ataskaita paskelbta 2013 m. vasario mėn. Antroji peržiūra
paskelbta 2018 m., o kita numatoma 2022 m. Atsižvelgiant į tai, kad pirmųjų tinkamiausioje galimybėje numatytų
priemonių rezultatų sulaukti tikimasi nuo 2018 m., o viso poveikio tik kažkada po 2018 m., pirma proga peržiūrėti
šias priemones bus teikiant 2022 m. ataskaitą.
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