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Saugesnės cheminės medžiagos Europoje Saugesnės cheminės medžiagos Europoje

REACH 
reglamento 
įgyvendinimas
Saugesnės cheminės 
medžiagos Europoje

Pramonė atsakinga už tai, kad 
cheminės medžiagos būtų saugios

Nėra duomenų, nėra rinkos

Etapai

Rio susitikimas žemės 
klausimams aptarti

Visuotinai suderinta 
pavojingų cheminių 
medžiagų klasifikavimo 
ir ženklinimo sistema

REACH 
reglamentas

Baltoji knyga dėl 
cheminių medžiagų 
politikos

Pavojingų cheminių medžiagų direktyva
Apribojimų direktyva

2001

1967

1976

Užregistruota daugelis 
pavojingų ir dažnai 

naudojamų cheminių 
medžiagų

2010

Užregistruotos ES rinkai teikiamos 
medžiagos 2018

2002

Pranešama apie vartojimo 
prekėse naudojamas labai 

didelį susirūpinimą keliančias 
chemines medžiagas 2011

Kuo labiau 
sumažintas 
itin neigiamai 
žmogaus 
sveikatą 
ir aplinką 
veikiantis 
poveikis

Visos atitinkamos labai didelį susirūpinimą 
keliančios cheminės medžiagos įtrauktos į 

kandidatinį sąrašą
2020

Klasifikavimas, 
ženklinimas ir 

pakavimas 
2008

2006

Strateginis 
požiūris į 
tarptautinį 
cheminių 
medžiagų 
valdymą

2006

1992

ES

Nauda  
aplinkai
•	  Daugiau duomenų apie cheminę 
taršą Europoje 

•	 Geresnis informuotumas apie 
chemines medžiagas padeda geriau 
kontroliuoti riziką

Cheminiai teršalai

Raudona – patvarios, bioakumuliacinės 
ir toksiškos, labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos medžiagos  
Teršalų kiekį būtina kuo labiau mažinti

Geltona – toksiškos medžiagos 
Teršalus būtina kontroliuoti

Žalia – nepavojingos medžiagos  
Keliamas pavojus aplinkai yra nedidelis



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Saugesnės cheminės medžiagos Europoje

Unikalus 
informacijos šaltinis
•	 Išsamesnė informacija apie Europoje 
naudojamas chemines  
medžiagas
•	 Apsilankykite ECHA  
svetainėje  
echa.europa.eu BISFENOLIS |

Bandymai su 
gyvūnais – tik jei 
nėra kitos išeities
•	  Privaloma dalintis informacija apie tą pačią 
cheminę medžiagą 
•	 Viena cheminė medžiaga – viena registracija
•	  Skatinama naudoti bandymams su gyvūnais 
alternatyvias priemones

Nauda verslui
•	 Vienodos sąlygos visiems
•	  Geresnis informavimas tiekimo grandinėje
•	  Galimybės diegti naujoves

Mažesnės įmonės 
bendrame kontekste

•	  Kuo mažesnė įmonė, tuo mažesnis mokestis
•	 Pagalba gimtąja kalba 
 echa.europa.eu
•	 Nacionalinių pagalbos tarnybų tinklas

Nauda piliečiams
•	  Kuo saugesnės cheminės medžiagos, tuo 
saugesnės prekės 
•	  Būkite informuotas pirkėjas 
 – pardavėjas gali suteikti daugiau informacijos

Pavyzdžiui, Vokietijoje galite naudotis internetine priemone BUND. 
www.bund.net/giftfrage

Nauda darbuotojams
•	 Dirbti su cheminėmis medžiagomis saugiau 
 – geriau valdoma rizika
•	 Pavojingos cheminės medžiagos keičiamos 
saugesnėmis

Pavyzdžiui, Murano stiklo gamyboje Italijoje taikomas naujas 
gamybos metodas, kad nereikėtų naudoti toksinės medžiagos 
arseno.


