
Terminija  
jūsų kalba
„ECHA-term“ – tai internetinė duomenų bazė, kurioje 
pateikiama daugiau kaip 1 300 teisinių terminų ir jų 
apibrėžčių 23 oficialiomis ES kalbomis. Duomenis 
galima filtruoti ir parsisiųsti įvairiais formatais. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Trumpai apie 
ECHA paslaugas

Ar ECHA man 
naudinga?
Taip, jei esate:

• bendrovė, gaminanti, importuojanti, 
platinanti ar naudojanti chemines medžiagas; 

• darbuotojas, dirbantis su cheminėmis 
medžiagomis; 

• prekybos ar pramonės asociacija, veikianti 
cheminių medžiagų ar gamybos sektoriuose; 

• nevyriausybinė organizacija, kovojanti už 
žmonių sveikatos, aplinkos ir gyvūnų teisių 
apsaugą;

• vartotojas, besidomintis saugesniais 
produktais ir tvariu vartojimu;

• žurnalistas, rašantis sveikatos, aplinkos 
apsaugos, vartotojų teisių, verslo ir 
panašiais klausimais;

• politikos formuotojas, veikiantis 
nacionaliniu, Europos ar tarptautiniu 
lygmeniu; 

• nacionalinė institucija,  veikianti ES ir 
Europos ekonominėje erdvėje; 

• mokslininkas ar akademikas, besidomintis 
ar susijęs su reguliavimo srities mokslu.

Susisiekite su ECHA: 
http://echa.europa.eu/contact
tel. +358-9-686180

Sekite mūsų naujienas:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Naujos taisyklės
Pastaraisiais metais Europos cheminių medžiagų 
teisės aktus papildė keturi reglamentai, kuriais 
užtikrinamas laisvas cheminių medžiagų judėjimas 
Europos Sąjungoje ir aukštas žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis: 

• REACH – cheminių medžiagų registracija, 
įvertinimas, autorizacija ir apribojimai; 

• CLP – pavojingų cheminių medžiagų 
klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas; 

• BPR – biocidinių produktų reglamentas; 
• IPS – išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka, 

taikoma pavojingoms cheminėms medžiagoms ir 
pesticidams tarptautinėje prekyboje. 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 
užtikrina, kad visoje Europos Sąjungoje ir 
Europos ekonominės erdvės šalyse – Islandijoje, 
Lichtenšteine ir Norvegijoje – šie reglamentai būtų 
įgyvendinami nuosekliai.

Savo svetainėje informaciją apie teisės aktus 
teikiame 23 oficialiomis ES kalbomis.
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Siekiame, kad 
cheminės medžiagos 
būtų naudojamos 
saugiau
Spręsdama naujai kylančius cheminės saugos 
klausimus ECHA bendradarbiauja su tarptautinėmis 
įstaigomis ir viso pasaulio reguliavimo tarnybomis.

Suinteresuotųjų subjektų organizacijos, ES lygmeniu 
atstovaujančios pramonės sektoriui, akademinei 
bendruomenei ir pilietinei visuomenei, yra ECHA 
akredituotos ir bendradarbiauja su agentūra, kad 
apsaugotų žmonių sveikatą ir aplinką.  
http://echa.europa.eu/lt/about-us

Informacija apie 
chemines medžiagas
ECHA svetainė yra unikalus informacijos apie 
Europoje pagamintas ar į ją importuotas chemines 
medžiagas, pavojingas jų savybes, klasifikavimą ir 
saugų naudojimą šaltinis. Ši informacija gaunama 
tiesiogiai iš gamintojų ir importuotojų.
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals

Cheminės medžiagos mūsų gyvenime
Šioje svetainės skiltyje paaiškinama, kaip chemines 
medžiagas galima saugiai naudoti namie ir darbe, ir 
aptariama REACH reglamente nustatyta vartotojų 
teisė klausti.
http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals

Pagalba bendrovėms 
laikantis reikalavimų
Naudodamiesi ECHA svetaine: 

Išsiaiškinkite savo įsipareigojimus
Naršykite svetainėje, kad išsiaiškintumėte savo 
vaidmenį pagal REACH ir CLP reglamentus ir 
gautumėte patarimų. 

Nuolat atnaujinkite žinias 
Užsiprenumeruokite mūsų naujienas adresu 
http://echa.europa.eu/subscribe

Dalyvaukite renginiuose
Kasmetinės mūsų suinteresuotųjų subjektų 
konferencijos, kuriose teikiamos tiesioginės 
konsultacijos, yra nemokamos ir jas galima stebėti 
internetu. Taip pat galite užsiregistruoti ir gauti 
nemokamą internetinių seminarų programą.

Raskite atsakymus į įprastus klausimus
Peržvelkite vis didėjantį dažniausiai užduodamų 
klausimų sąrašą arba ieškokite jame įvedę paieškos 
žodį. 

Gaukite pagalbą ES kalbomis
Naudokitės mūsų svetaine ir nacionalinėmis 
pagalbos tarnybomis.

Pasitikrinkite, ar jums taikomi mažesni mokesčiai
Pagal REACH ir BPR reglamentus mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomi mažesni 
mokesčiai. Norėdami teisingai deklaruoti savo 
įmonės dydį, atlikite sąveikųjį testą ir vadovaukitės 
išsamiu vadovu. 

Pagalbos kreipkitės
http://echa.europa.eu/lt/support

LEIDINIAI

• Informaciniai lapeliai ir informaciniai biuleteniai
• Faktai ir skaičiai, ataskaitos ir per praktinius 

seminarus pristatyti pranešimai
• Rekomendaciniai dokumentai
•  Glaustos rekomendacijos
Leidinius 23 ES kalbomis rasite adresu  
http://echa.europa.eu/lt/publications

IT ĮRANKIAI

Cheminės medžiagos dokumentacijai teikti naudokite:

• IUCLID  – duomenims tvarkyti.
• REACH-IT ir R4BP 3   – informacijai pateikti ir 

atnaujinti.  
• Chesar – cheminės saugos ataskaitai parengti.

Susirūpinimą 
keliančių 
cheminių 
medžiagų tvarkymas
Kad nustatytume labai didelį susirūpinimą žmonių 
sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas ir 
nuspręstume, kurioms cheminėms medžiagoms reikia 
taikyti reglamentuotą rizikos valdymą ES lygmeniu, 
bendradarbiaujame su Europos Komisija ir ES 
valstybėmis narėmis. Svarbiausias tikslas – pakeisti 
jas saugesniais pakaitalais.
http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicals-of-
concern

Galite prisidėti ir jūs
ECHA konsultuojasi su visuomene:

• atliekant cheminių medžiagų bandymus su gyvūnais, 
• derindama pavojingų cheminių medžiagų 

klasifikavimą, 
• nustatydama labai didelį susirūpinimą keliančias 

chemines medžiagas,
• spręsdama, kurioms iš jų reikės taikyti išankstinę 

autorizaciją,
• patvirtindama jų laikiną naudojimą individualiose 

įmonėse,
• apribodama tam tikrus cheminių medžiagų 

naudojimo būdus,
• spręsdama, kurias biocidines veikliąsias chemines 

medžiagas būtų galima pakeisti saugesnėmis.   

Užsiprenumeruokite pranešimus ir prisidėkite: 
Sklaidos kanalas –  http://echa.europa.eu/lt/
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