
Apie ką čia kalbama?
Cheminių medžiagų gamybos, importo ir 
naudojimo Europos Sąjungoje taisyklėmis 
siekiama atsižvelgti į verslo ir visuomenės siekį 
didinti cheminių medžiagų saugumą.

REACH reglamentas yra skirtas valdyti cheminių 
medžiagų keliamą riziką, taip pat skatinti 
konkurencingumą ir novatoriškumą įgyvendinant 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų procesus.

CLP reglamentu Europos Sąjungoje įgyvendinama 
Jungtinių Tautų pasauliniu mastu suderinta 
cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo sistema, siekiant palengvinti pasaulinę 
prekybą ir padidinti darbuotojų ir vartotojų 
saugumą.

Šiais reglamentais sukuriama bendra sistema, 
skirta užtikrinti gerą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą Europos Sąjungoje.

Ko privalau imtis?
Tai priklauso nuo to, koks jūsų vaidmuo tiekimo 
grandinėje, kiek pavojingos jūsų naudojamos 
medžiagos ir kaip jas naudojate.

ECHA žvalgiklis gali padėti jums nustatyti, kas 
taikytina jūsų atveju. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

Kokios yra išlaidos?
Pagal REACH būtina mokėti mokesčius ir 
rinkliavas ECHA. Kuo mažesnė bendrovė, tuo 
mažesni mokesčiai ir rinkliavos. Žr.
 https://echa.europa.eu/sme

Kitos išlaidos gali būti didesnės nei mokesčiai. Jos 
priklausys nuo konkrečių jūsų prievolių, poreikio 
kurti arba pirkti duomenis, jūsų sprendimo 
naudotis konsultantų paslaugomis arba poreikio 
ar sprendimo rasti saugesnes pavojingų cheminių 
medžiagų alternatyvas.

Kur kreiptis informacijos ir 
pagalbos?
Naudokitės ECHA interneto svetaine – tai jūsų 
naujienų, rekomendacijų, atsakymų į klausimus ir 
pagalbos šaltinis. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Teisinė terminologija ir pagrindinė informacija 
bendrovėms pateikiama 23 oficialiosiomis ES 
kalbomis. 
https://echa-term.echa.europa.eu/

Be to, ECHA svetainėje galite ieškoti informacijos 
apie cheminių medžiagų savybes, klasifikaciją ir 
saugų naudojimą ES rinkoje.

Kontaktai
• Jūsų tiekėjai ir klientai – dėl konkrečių medžiagų 

ar produktų;
• jūsų sektoriaus organizacija – kai reikia 

patarimų ir informacijos, susijusių su 
sektoriumi;

• jūsų nacionalinė REACH ir CLP pagalbos tarnyba 
– kai kyla klausimų dėl atitikties;

• ECHA pagalbos tarnyba – kai ieškote pagalbos 
dėl įrankių, kuriais jums reikia naudotis.
https://echa.europa.eu/support

Išmanykite apie savo chemines 
medžiagas

Tiekiate chemines medžiagas? – Turite rinkti 
informaciją, kad galėtumėte klasifikuoti, 
ženklinti ir registruoti medžiagas, kurias 
gaminate ar importuojate, ir informuoti savo 
klientus, kaip jas naudoti saugiai. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-
clp

Naudojate chemines medžiagas? – Turite 
laikytis savo tiekėjų patarimų, kaip valdyti 
riziką, arba pranešti jiems, jei tai nėra aktualu.
http://echa.europa.eu/downstream

Atkreipkite dėmesį į labai didelį 
susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas

Pavojingiausios cheminės medžiagos yra 
įtraukiamos į labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų sąrašą. Šios 
cheminės medžiagos gali sukelti vėžį, 
sutrikdyti hormoninių sistemų veikimą, 
kauptis gamtoje ir gyvuose organizmuose, 
taip pat sukelti negrįžtamą poveikį žmogaus 
sveikatai ir aplinkai. 

Sąrašas atnaujinamas du kartus per metus. Žr.:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Jei jūsų medžiaga yra įtraukta į šį sąrašą, ji gali 
būti atrinkta autorizacijai, o tai reiškia, kad 
turėsite pateikti paraišką, kad tą medžiagą 
būtų leista naudoti toliau. 
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Ką tai reiškia?
Laisvas cheminių medžiagų judėjimas
Tos pačios taisyklės taikomos visoms bendrovėms 
Europos Sąjungoje.

Principas „nėra duomenų, nėra rinkos“.
Gaminti, importuoti, platinti ir naudoti 
neregistruotas medžiagas yra neteisėta. Tai 
taikoma atskiroms medžiagoms arba mišinių 
sudėtyje esančioms medžiagoms.

Komunikacija tiekimo grandinėje
Apie cheminių medžiagų pavojingas savybes ir 
saugų naudojimą privalo informuoti visi tiekimo 
grandinės dalyviai: gamintojai, importuotojai, 
mišinių ruošėjai, platintojai ir mažmenininkai. 
https://echa.europa.eu/communication-in-the-supply-
chain

Vartotojai turi teisę užduoti klausimus ir gauti 
informaciją, jei jų produktuose yra jų sveikatai 
ir aplinkai labai didelį susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų.

Įgykite konkurencinį 
pranašumą
REACH ir CLP reglamentai yra skirti skatinti 
pavojingiausių cheminių medžiagų pakeitimą. 
Anksti atsisakius šių medžiagų, teisiniai 
įpareigojimai gali tapti verslo galimybėmis.

Ar, remdamasis turima informacija apie 
medžiagas, kurias gaminate, importuojate ar 
naudojate, galite rasti saugesnę alternatyvą 
anksčiau nei jūsų konkurentai ir įgyti konkurencinį 
pranašumą?

Jei esate sukūrę arba naudojate labai didelį 
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų 
alternatyvas, dalyvaukite ECHA viešose 
konsultacijose. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

Cheminė sauga ir 
jūsų verslas
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Leidžiama atkurti nurodžius šaltinį

Ar tai taikoma mano verslui?

Ar jūsų bendrovė

Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte teigiamai, 
šis informacinis lapelis yra skirtas jums.

Čia pateikiama informacija apie jūsų teises ir 
pareigas pagal REACH ir CLP reglamentus, kurie 
taikomi visiems pramonės sektoriams ir visoms 
bendrovėms, tvarkančioms chemines medžiagas 
Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir 
Norvegijoje.

Jei laikysitės teisinių reikalavimų, vykdydami 
savo veiklą būsite geriau pasirengę valdyti su 
cheminėmis medžiagomis susijusią riziką ir padėti 
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

Sugebėsite reaguoti į savo klientų lūkesčius, 
susijusius su saugesnėmis cheminėmis 
medžiagomis ir produktais, o tai taip pat gali 
padėti stiprinti ir jūsų reputaciją.

Pradėkite čia: https://echa.europa.eu/sme

Ruošiate cheminių 
medžiagų mišinius?

pvz., dažiklius, variklines 
alyvas, muilus ir 

skalbiklius

Gaminate arba 
importuojate chemines 
medžiagas ar mišinius?

pvz., acetoną, fenolį, 
dažus, tepalus

Gaminate ar 
importuojate plataus 

vartojimo prekes?
pvz., baldus, drabužius, 

elektros prietaisus

Naudojate chemines 
medžiagas?

pvz., dengimo ar valymo 
reikmėms
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