
Ką tai reiškia?
Laisvas cheminių medžiagų judėjimas 
Europos Sąjungoje visoms bendrovėms taikomos 
vienodos taisyklės.

Nėra duomenų, nėra rinkos
Neregistruotų cheminių medžiagų gamyba, 
teikimas rinkai ir naudojimas yra neteisėta veikla. 
Ši nuostata taikoma atskiroms cheminėms 
medžiagoms arba jų mišiniams (pvz., valymo 
produktams).

Ryšio užtikrinimas tiekimo grandinėje
Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis – gamintojas, 
importuotojas, mišinių gamintojas, platintojas 
ir mažmenininkas – privalo užtikrinti pranešimų 
perdavimą apie pavojingas savybes ir saugius 
cheminių medžiagų naudojimo būdus.

Vartotojai dabar turi teisę prašyti pateikti 
informaciją ir ją gauti, jeigu jūsų produktų sudėtyje 
yra cheminių medžiagų, dėl kurių kyla labai didelis 
susirūpinimas vartotojų sveikata ir aplinka. 

Užsitikrinkite verslo 
pranašumą
Taikant REACH ir CLP reglamentų nuostatas 
skatinama keisti pačią pavojingų cheminių medžiagų 
struktūrą. Teisinius įpareigojimus galite paversti 
verslo galimybėmis ir šiuo tikslu atsisakyti didelį 
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų. 

Išnagrinėję savo turimą informaciją apie jūsų 
gaminamas ar naudojamas chemines medžiagas 
pasvarstykite, ar negalėtumėte pirmiau negu jūsų 
konkurentai rinktis saugesnių pakaitalų ir taip 
savo verslui suteikti pranašumą.

Įsitraukite į ECHA rengiamas konsultacijas su 
visuomene, jeigu esate sukūrę pakaitalus labai 
didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms 
medžiagoms ar jeigu vietoj pastarųjų naudojate 
pakaitalus. 
http://echa.europa.eu/lt/addressing-chemicals-
of-concern

Ar tai taikoma mano verslui?
Ar jūsų bendrovė:

Jeigu bent į vieną iš šių klausimų pateikiate 
atsakymą „Taip“, šis lankstinukas skirtas jums.

Jame išdėstomos REACH ir CLP reglamentuose 
nustatytos jūsų teisės ir pareigos, kurios 
taikomos visiems pramonės sektoriams ir visoms 
bendrovėms, kurių veikla Europos Sąjungoje, 
Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje susijusi su 
cheminėmis medžiagomis.

Laikydamiesi teisinių reikalavimų galėsite lengviau 
valdyti su jūsų verslu susijusią cheminio pobūdžio 
riziką ir prisidėti saugant žmonių sveikatą ir 
aplinką.

Galėsite patenkinti savo vartotojų lūkesčius 
naudoti saugesnes chemines medžiagas ir 
produktus bei kartu reklamuoti savo prekių ženklą.

Pradėkite šiuo adresu:  
http://echa.europa.eu/lt/sme

Cheminė sauga ir 
jūsų verslas
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Gaminate arba 
importuojate 

chemines medžiagas?  
Pvz., acetoną, 

formaldehidą, fenolį

Gaminate cheminius 
mišinius? 

Pvz., dažus, 
variklines alyvas, 

muilus ir ploviklius

Gaminate ar 
importuojate 

vartotojų gaminius? 
Pvz., baldus, 

drabužius, elektros 
prietaisus

Naudojate 
chemines 

medžiagas? 
Pvz., dangoms ar 

valymui
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Apie ką čia kalbama?
Europos Sąjungoje taikomomis cheminių medžiagų 
gamybos ir naudojimo taisyklėmis siekiama 
užtikrinti verslo ir visuomenės poreikį naudoti 
saugesnes chemines medžiagas.

Įgyvendinant REACH reglamentą buvo sukurta 
nauja cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymo 
sistema, kurią taikant taip pat siekiama skatinti 
konkurencingumą ir naujoves bei registruoti, 
vertinti chemines medžiagas, suteikti joms 
autorizaciją bei apriboti jų naudojimą. 

Taikant CLP reglamento nuostatas palengvinama 
tarptautinė prekyba ir padidinama darbuotojų bei 
vartotojų sauga ir šiuo tikslu ES diegiama Jungtinių 
Tautų Visuotinai suderinta cheminių medžiagų 
klasifikavimo ir ženklinimo sistema bei siekiama, 
kad šio medžiagos būtų pakuojamos.

Įgyvendinant šiuos reglamentus diegiama bendroji 
sistema, kad ES būtų užtikrinamas aukštas žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis.

Ką turite daryti?
Jūsų veiksmai priklauso nuo jūsų vaidmens tiekimo 
grandinėje, nuo jūsų naudojamų cheminių medžiagų 
pavojingumo ir jų naudojimo būdų.

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 
parengtas žvalgiklis gali padėti jums nustatyti, 
kokios prievolės jums taikomos.
http://echa.europa.eu/lt/identify-your-obligations

Kokios yra išlaidos?
REACH reglamente nustatytas reikalavimas, kad 
ECHA būtų mokami mokesčiai ir rinkliavos. Kuo 
mažesnė jūsų bendrovė, tuo mažesnis mokesčiai ir 
rinkliavos. Žr.: 
http://echa.europa.eu/lt/sme 

Kitos išlaidos gali viršyti mokesčius. Pastarieji 
priklausys nuo konkrečiai jums tenkančių 
prievolių, būtinybės rengti ar pirkti duomenis, 
jūsų apsisprendimo tartis su konsultantais arba 
poreikio / sprendimo ieškoti pavojingas chemines 
medžiagas pakeičiančių saugesnių cheminių 
medžiagų. 

Kur ieškoti informacijos ir 
pagalbos?
Naudokitės ECHA svetaine, kurioje rasite naujienų, 
rekomendacijų, atsakymų į klausimus ir pagalbą. 
http://echa.europa.eu/lt/subscribe

Teisinė terminija ir pagrindinė informacija 
bendrovėms pateikiama 23 oficialiomis ES 
kalbomis. 
http://echa.cdt.europa.eu

ECHA svetainėje taip pat galite ieškoti informacijos 
apie ES rinkoje esančių cheminių medžiagų savybes, 
klasifikavimą ir saugų naudojimą.

Kontaktai: 
•	 jūsų tiekėjai ir klientai, teikiantys informaciją 

apie konkrečias chemines medžiagas ar 
produktus; 

•	 jūsų pramonės šakos organizacija, teikianti 
rekomendacijas ir informaciją;

•	 jūsų su REACH ir CLP reglamentais susijusi 
nacionalinė pagalbos tarnyba, kuriai galima teikti 
klausimus dėl atitikties; 

•	 ECHA pagalbos tarnyba, teikianti paaiškinimus 
dėl priemonių, kuriomis turite naudoti.

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

Išmanykite savo chemines medžiagas

Tiekiate chemines medžiagas? – Privalote 
rinkti informaciją, kad galėtumėte klasifikuoti, 
ženklinti ir registruoti savo gaminamas arba 
importuojamas chemines medžiagas bei savo 
vartotojams teikti šių medžiagų saugaus 
naudojimo rekomendacijas. 
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/
registration

Naudojate chemines medžiagas? – Turite 
įgyvendinti jūsų tiekėjų pateiktas rizikos 
valdymo rekomendacijas arba juos informuoti, 
kad šių rekomendacijų įgyvendinti nėra 
galimybės.
http://echa.europa.eu/lt/downstream

Atnaujinkite pavojingų cheminių medžiagų 
etiketes

Susipažinkite su nauja klasifikavimo, ženklinimo 
ir pakavimo sistema – nuo 2015 m. birželio 1 d. 
tik ši sistema bus taikoma pavienėms cheminėms 
medžiagoms ir mišiniams.
http://echa.europa.eu/lt/clp-pictograms

Atkreipkite dėmesį į „labai didelį 
susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas“

Pavojingiausios cheminės medžiagos 
įtraukiamos į „didelį susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų sąrašą“. Šios cheminės 
medžiagos gali sukelti vėžinius susirgimus, 
sutrikdyti hormonų sistemos veikimą, kauptis 
gamtoje ir gyvuose organizmuose bei daryti 
negrįžtamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Sąrašas atnaujinamas du kartus per metus. Žr.:
http://echa.europa.eu/lt/candidate-list-table

Jeigu jūsų cheminė medžiaga yra įtraukta į 
šį sąrašą, jai gali būti taikoma autorizacijos 
procedūra, t. y. jūs privalėsite teikti paraišką, 
kad būtų išduotas leidimas toliau naudoti šią 
medžiagą. 
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