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Informacija apie chemines 
medžiagas 
Ką galima rasti ECHA duomenų bazėse 

 

ECHA yra unikalus informacijos apie Europos Sąjungoje, Norvegijoje, 
Lichtenšteine ir Islandijoje gaminamas (ir į šias šalis importuojamas) chemines 
medžiagas šaltinis. 
Mūsų duomenų bazėse laikoma informacija apie 
chemines medžiagas, jų pavojingąsias savybes, 
klasifikavimą ir saugaus naudojimo būdus. 
 
Šią informaciją Agentūrai pateikė įmonės, vykdydamos 
REACH, CLP, Biocidinių produktų ir IPS reglamentuose 
joms nustatytas prievoles. 
 
 

Šiame informaciniame biuletenyje pateikiama mūsų 
pagrindinėse duomenų bazėse laikomų duomenų 
apžvalga: 
 

• REACH: registruotų cheminių medžiagų duomenų 
bazė 

• CLP: klasifikavimo ir ženklinimo inventorius 
• Biocidinių produktų reglamentas (BPR) veikliųjų 

medžiagų ir biocidinių produktų sąrašas 
• Reglamentas dėl išankstinio pranešimo apie sutikimą 

(IPS): cheminės medžiagos, kurioms taikomas IPS 
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KETURIOS ECHA DUOMENŲ BAZĖS 

REACH: registruotų cheminių medžiagų duomenų bazė 

Šioje duomenų bazėje yra informacijos apie dešimtis 
tūkstančių registruotų medžiagų, todėl ji yra vienas iš 
didžiausių pasaulyje informacijos apie chemines 
medžiagas šaltinių. 
 
Į duomenų bazę įtrauktų cheminių medžiagų skaičius 
nuolat didėja, nes įmonės pateikia vis naujų registracijos 
dokumentacijų. 
 
Jei norite sužinoti, kokios cheminės medžiagos jau 
užregistruotos, arba geriau susipažinti su 
pavojingosiomis ES/EEE gaminamų arba į ją 
importuojamų cheminių medžiagų savybėmis, ši 
duomenų bazė bus labai naudingas informacijos šaltinis. 
 

 
 
 
CLP: klasifikavimo ir ženklinimo inventorius 

Šiame inventoriuje pateikiama medžiagų, apie kurias 
pranešta, ir registruotų medžiagų klasifikavimo ir 
ženklinimo informacija. Jis apima suderintų klasifikacijų 
sąrašą, taip pat informaciją apie pavojingų medžiagų 
kategorijas pagal Seveso III direktyvą. 
 
Peržiūrėkite šį inventorių, jei norite geriau susipažinti su 
pagrindine informacija apie cheminių medžiagų 
klasifikavimą ir ženklinimą. 
 

 
 

 

BPR: veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų sąrašas 

Šioje duomenų bazėje kaupiama informacija apie 
veikliųjų medžiagų ir produktų tipo derinius, dėl kurių 
remiantis Biocidinių produktų reglamentu pateikta 
paraiška patvirtinimui gauti. Joje taip pat pateikiama 
nuoroda į produktų autorizacijos liudijimus. 
 
Peržiūrėkite šią duomenų bazę, jei norite gauti 
informacijos apie biocidines medžiagas ir produktus. 
 

 
 
IPS: cheminės medžiagos, kurioms taikomas IPS 

Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija apie visas 
IPS reglamento atitinkamuose prieduose išvardintas 
pavojingas chemines medžiagas ir apie jų eksportą bei 
importą. 
 
Pranešimų apie eksportą ar importą galima ieškoti pagal 
tokius kriterijus, kaip metai, eksportuojanti ES valstybė 
narė, importuojanti šalis, cheminės medžiagos ir (arba) 
mišinio pavadinimas ir cheminės medžiagos rūšis. 
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