
Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra
Darbs pie ķīmisku vielu drošas 
lietošanas

ECHA skaitļos
•	 Vairāk	nekā	500	darbinieku	no	27	Eiropas	
valstīm

•	 4	zinātniskās	komitejas,	kurās	ir	eksperti	no	
visām	dalībvalstīm		

•	 1	valstu	izpildes	īstenošanas	iestāžu	forums
•	 3	ekspertu	tīkli
•	 Vairāk	nekā	6000	reģistrētu	vielu
•	 Vairāk	nekā	pieci	miljoni	klasifikācijas	un	
marķējumu	paziņojumu	par	vairāk	nekā	100	000	
vielām

ECHA kļūst par pasaules vadošo 
regulatīvo iestādi ķīmisko vielu drošā 
lietošanā. Mēs nodrošinām, ka informācija 
par ķīmisko vielu bīstamību un drošiem to 
lietošanas veidiem ir pieejama ikvienam. 
Jūs un Jūsu vide būs labāk aizsargāta.
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Pārpublicēt atļauts tikai ar norādi uz avotu.

echa.europa.eu
EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA
ANNANKATU 18,  p . k . BOX 400,
FI - 00121 HELSINKI, SOMIJA
TĀLRUNIS +358-9-686180 ED
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REACH
Saskaņā ar  REACH regulu uzņēmumi ir atbildīgi 
par informācijas sniegšanu attiecībā uz ražoto vai 
importēto ķīmisko vielu bīstamību, riska veidiem un 
drošu lietošanu.

Uzņēmumi reģistrē šo informāciju ECHA, kur tā ir brīvi 
pieejama mūsu tīmekļa vietnē.
Līdz šim reģistrētas tūkstošiem visbīstamāko un 
biežāk sastopamo vielu.

Eiropas patērētāji tagad var jautāt saviem 
mazumtirgotājiem, vai visbīstamākās vielas ir 
iegādājamo patēriņa preču sastāvā. 

REACH veicina drošāku ķīmisko vielu izstrādi un 
ierobežo visbīstamāko ķīmisko vielu lietošanu. 

CLP regula 
Ar klasificēšanas, marķēšanas un iepakojumu 
regulu (CLP) ES tiek ieviesta globāli harmonizētā 
sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai. 
Tas nozīmē, ka visā pasaulē tiek izmantota vienota 
sistēma.

Tas ļaus darbiniekiem un patērētājiem labāk iepazīt 
simbolus un uzzināt par ķīmisko vielu iedarbību 
un to drošu lietošanu. Turklāt vienkāršāka kļūs 
starptautiskā tirdzniecība ar ķīmiskajām vielām, jo 
visā pasaulē tiks noteikti vienoti pārvadāšanas un 
piegādes standarti.

Uzņēmumiem jāpaziņo ECHA par ķīmisko vielu 
klasificēšanu un marķēšanu.  Līdz šim ECHA ir 
saņēmusi miljoniem šādu paziņojumu. Šī informācija ir 
brīvi pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Kas mēs esam
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) ir vadošā loma 
ES inovatīvu ķīmisko vielu tiesību aktu ieviešanā, 
kas būtiska cilvēku veselībai un vides aizsardzībai. 
ECHA tika dibināta 2007. gadā un atrodas 
Helsinkos, Somijā. 

Ko mēs darām
Mēs aizsargājam cilvēku veselību un apkārtējo vidi. 
Mūsu darbs palīdz nodrošināt to, ka ķīmiskas vielas 
tiek lietotas droši un visbīstamākās no tām tiek 
aizstātas ar drošākiem analogiem. 

Mēs:
•	 palīdzam uzņēmumiem ievērot ķīmisko vielu 

tiesību aktus
•	 piešķiram lielu nozīmi drošai ķīmisko vielu 

lietošanai
•	 pievēršam uzmanību ķīmiskajām vielām, kas rada 

bažas
•	 sniedzam informāciju par ķīmiskajām vielām

Biocīdi
Biocīdi pasargā no parazītiem un citiem kaitīgiem 
mikroorganismiem. To vidū ir, piemēram, līdzekļi 
pret kukaiņiem un dezinfekcijas līdzekļi, kurus 
izmanto slimnīcās.  

Biocīdu regula (BR) ir ieviesta, lai nodrošinātu, ka 
mums ir pietiekami daudz informācijas par šiem 
produktiem, lai patērētāji tos varētu droši lietot. 

PIC
Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC) 
nosaka pamatnostādnes bīstamu ķīmisko vielu 
importam un eksportam. Ar šo tiek nodrošināts, 
ka importētājvalstis tiek informētas par to, ka 
tuvojas bīstamu ķīmisko vielu sūtījums un tām 
ir iespēja to kontrolēt vai, noteiktos gadījumos, 
atteikt importu.  
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