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Factsheet 
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Informacinis biuletenis 

Europos cheminių medžiagų agentūra

ECHA ir ES cheminių medžiagų teisės aktai
Saugesnis cheminių medžiagų naudojimas

ECHA-15-FS-02-LT

ES turi pasaulyje plačiausio užmojo teisės 
aktus, skirtus saugiam cheminių medžiagų 
naudojimui užtikrinti.

Priėmus REACH ir CLP reglamentus, 
chemijos pramonė pateikė iki šiol neregėtai 
daug informacijos apie visoje Europoje 
naudojamas chemines medžiagas. 

Biocidinių produktų reglamentas padeda 
geriau veikti biocidinių produktų rinkai 
Europos Sąjungoje. Išankstinio pranešimo 
apie sutikimą reglamentu kontroliuojamas 
tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų 
eksportas ir importas. 

Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) įgyvendina šiuos keturis teisės aktus, 
kuriais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir 
aplinką.   
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REACH

Santrumpos REACH raidės yra pirmosios žodžių 
„Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
chemicals“ („Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, 
autorizacija ir apribojimai“) raidės.

Cheminės medžiagos negali būti naudojamos Europoje, 
jeigu jos nėra užregistruotos. Europos gamintojai ir 
importuotojai jau užregistravo pačias pavojingiausias 
ir dideliais bei vidutiniais kiekiais gaminamas chemines 
medžiagas. Mažesniais kiekiais gaminamos cheminės 
medžiagos turi būti užregistruotos iki 2018 m. Visas 
naujas chemines medžiagas reikia užregistruoti dar prieš 
jų gamybą arba pateikimą rinkai.

ECHA gauna registracijos dokumentacijas ir vertina 
jų atitiktį teisės aktams. ES valstybės narės vertina 
pasirinktas chemines medžiagas siekdamos išsiaiškinti 
pirminius aspektus, keliančius susirūpinimą dėl grėsmės 
žmonių sveikatai arba aplinkai.

REACH reglamentu ne tik nustatoma pramonės atstovų 
atsakomybė už cheminę saugą, bet ir suteikiama galimybė 
inovacijoms.

Informacija apie chemines medžiagas prieinama 
kiekvienam

Registracijos dokumentacijų informaciją, išskyrus 
neskelbtiną komercinę informaciją, ECHA skelbia 
savo interneto svetainėje. Šioje svetainėje pateikiama 
informacija apie pačią cheminę medžiagą, jos keliamus 
pavojus ir nurodoma, kaip tą cheminę medžiagą saugiai 
naudoti. Informacijos kiekiams nuolat didėjant, ši 
informacija tampa unikaliu pasaulyje informacijos apie 
chemines medžiagas šaltiniu. 

Gamintojai ir importuotojai naudojasi šia informacija 
siekdami užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą. 
Saugos informaciją jie perduoda naudotojams, kad jie 
galėtų nustatyti darbo vietoje gresiančią riziką ir taikyti 
pačias veiksmingiausias rizikos valdymo priemones. 
Vartotojai šią informaciją gali naudoti norėdami daugiau 
sužinoti apie chemines medžiagas, kurių yra perkamų 
produktų sudėtyje. 

Valdžios institucijos šią informaciją naudoja norėdamos 
nustatyti chemines medžiagas, kurias dėl jų keliamų 
pavojų būtina papildomai kontroliuoti arba riboti. Be to, 
nacionalinės teisėsaugos institucijos įmonių registracijos 
dokumentacijų informaciją naudoja atlikdamos patikras 
vietoje ir tikrindamos, ar taikomos tinkamos rizikos 
valdymo priemonės.

Dalijimasis informacija siekiant išvengti nereikalingų 
bandymų su gyvūnais

Tą pačią cheminę medžiagą gaminančios įmonės privalo 
bendradarbiauti keisdamosi informacija apie tą cheminę 
medžiagą. Keistis tokia informacija reikalaujama pagal 
teisės aktus siekiant išvengti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais ir sumažinti įmonių patiriamas išlaidas. Jeigu 
duomenų nėra, raginama taikyti alternatyvius cheminių 
medžiagų keliamų pavojų vertinimo metodus, nes 
bandymai su gyvūnais turi būti atliekami tik tuomet, kai 
nebėra kitos išeities.

Be to, pramonei pasiūlius atlikti bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, ECHA šį pasiūlymą paskelbia savo interneto 
svetainėje. Visi, turintys informacijos apie siūlomą 
cheminės medžiagos bandymą, gali ją pateikti ECHA. 
Radus tokios informacijos galima išvengti bandymų su 
gyvūnais.

Susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų valdymas

REACH reglamente nustatyta įmonių prievolė įrodyti. 
Norėdamos laikytis reglamento, įmonės privalo nustatyti 
ir valdyti riziką, susijusią su jų gaminamomis ir ES rinkai 
pateikiamomis cheminėmis medžiagomis. 
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Jos privalo parodyti ECHA, kaip galima saugiai naudoti 
cheminę medžiagą, ir naudotojus informuoti apie rizikos 
valdymo priemones.

Jeigu registracijos dokumentacijoje pramonės 
rekomenduojamos rizikos valdymo priemonės laikomos 
nepakankamomis, ES gali apriboti atitinkamos cheminės 
medžiagos naudojimą, pvz., nustatydama jos naudojimo 
apribojimus arba reikalaudama, kad įmonės iš anksto 
gautų leidimą ją naudoti.

Cheminės medžiagos, galinčios stipriai pakenkti žmonių 
sveikatai ir aplinkai, gali būti pripažintos labai didelį 
susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis 
(angl. SVHC) ir įtrauktos į kandidatinį sąrašą. Vėliau šios 
cheminės medžiagos gali būti perkeltos į autorizacijos 
sąrašą. Tai reiškia, kad po tam tikros datos įmonėms 
nebebus leidžiama pateikti tos pavojingos cheminės 
medžiagos rinkai, jeigu jos negaus tam leidimo. Vienas 
pagrindinių autorizacijos tikslų – jei įmanoma, pakeisti 
SVHC kitomis medžiagomis.

KLASIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

ES reglamentu dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) 
taip pat siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką 
bei sudaryti sąlygas laisvam cheminių medžiagų 
judėjimui. Šiuo reglamentu į ES teisę įtraukiamas pagal 
Jungtinių Tautų visuotinai suderintą cheminių medžiagų 
klasifikavimo ir ženklinimo sistemą nustatytas cheminių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus.

Įmonės privalo pranešti ECHA apie jų taikomą cheminių 
medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. ECHA iš įmonių 
gavo milijonus tokių pranešimų apie daugiau kaip 
100 000 cheminių medžiagų. Pranešimai teikiami apie 
visas chemines medžiagas, kurios turi būti užregistruotos 
pagal REACH reglamentą, ir apie visas pavojingas 
chemines medžiagas. 

Valstybės narės ir pramonė gali teikti pasiūlymus dėl 
pavojingos medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo 
suderinimo visoje ES. Tokiu suderintu klasifikavimu 
užtikrinama, kad visos įmonės savo klientams pateiktų 
vienodą informaciją. Europos Komisijos sprendimai dėl 
suderinimo priimami remiantis ECHA Rizikos vertinimo 
komiteto nuomone, pateikiama pirmiau surengus viešas 
konsultacijas. 

 

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente nustatytos 
naujos piktogramos.

BIOCIDINIAI PRODUKTAI

Biocidiniai produktai naudojami kovojant su vabzdžiais 
ir kenksmingais mikroorganizmais. Biocidinių produktų 
pavyzdžiai yra vabzdžių repelentai, medienos 
konservantai, dezinfekavimo priemonės. 

Biocidinių produktų reglamento paskirtis – gerinti 
biocidinių produktų rinkos veikimą ES, kartu užtikrinant 
aukščiausio lygio žmonių ir aplinkos apsaugą. Prieš 
patvirtinant pačias pavojingiausias veikliąsias biocidines 
medžiagas, jos įvertinamos, o biocidiniai produktai, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, taip pat įvertinami 
prieš autorizaciją. Taip siekiama sumažinti kancerogenų, 
mutagenų ir toksiškų medžiagų kiekį rinkoje. Nustačius, 
kad veiklioji medžiaga yra viena iš tų, kurios turėtų būti 
keičiamos ne tokiomis pavojingomis medžiagomis, ta 
veiklioji medžiaga gali būti autorizuojama kaip sudedamoji 
biocidinio produkto dalis tik tokiu atveju, jeigu nėra 
geresnių alternatyvų.

Visi biocidiniai produktai, kuriuos norima pateikti rinkai, 
pirma turi gauti autorizacijos liudijimą. Biocidinių produktų 
gamintojai gali prašyti išduoti produkto autorizacijos 
liudijimą vienoje šalyje arba visose ES valstybėse narėse.  
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SUTIKIMAS, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ 
ANKSTO

Reglamente dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, 
išdėstytos tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų 
eksporto ir importo nuostatos. Šiuo reglamentu Europos 
Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija, kuria 
siekiama kontroliuoti tarptautinę prekybą tam tikromis 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir pesticidais. 
Jame nustatyti įpareigojimai įmonėms, norinčioms 
eksportuoti šias chemines medžiagas į ne ES šalis. Šalys, 
į kurias tokios cheminės medžiagos gabenamos, iš anksto 
informuojamos apie numatomą pavojingų cheminių 
medžiagų įvežimo į jas laiką. Taip šioms šalims suteikiama 
galimybė neleisti įvežti tokių medžiagų.

MOKSLINĖ KOMPETENCIJA IR 
REGULIAVIMO KOKYBĖ

ECHA moksliniuose komitetuose dirba įvairių valstybių 
narių specialistai. Rizikos vertinimo komitetas ir Socialinės 
ir ekonominės analizės komitetas rengia ECHA nuomones 
dėl cheminių medžiagų keliamos rizikos ir su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusių teisėkūros veiksmų 
socialinio ir ekonominio poveikio. 

Valstybių narių komitetas teikia nuomones ir priima 
sprendimus esant valstybių narių nuomonių skirtumams. 
Biocidinių produktų komitetas rengia nuomones dėl kai 
kurių Biocidinių produktų reglamente nustatytų procedūrų.

Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo 
užtikrinimą forumas koordinuoja reikalavimų vykdymą 
visoje Europoje įgyvendindamas bendrus projektus.

PAGALBA PRAMONEI

ECHA teikia pagalbą pramonei skelbdama informaciją ir 
rekomendacijas 23 ES kalbomis. Agentūra kartu su ES 
ir EEE valstybėmis narėmis teikia Pagalbos tarnybos 
paslaugas, organizuoja renginius, praktinius ir internetinius 
seminarus.
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