
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

REACH reglamente reikalaujama užregistruoti 

visas chemines medžiagas, kurių ES, Islandijoje, 

Norvegijoje ar Lichtenšteine pagaminama arba 

importuojama viena arba daugiau tonų per metus. 

Jei informacijos apie tam tikros cheminės 

medžiagos pavojingas savybes nėra, tokią 

informaciją privaloma gauti ir būtina atnaujinti 

saugos duomenų lapus. 

Medžiagas, kurios jau yra rinkoje, reikia 

užregistruoti laikantis tam tikrų registracijos 

terminų, atsižvelgiant į jų kiekį ir pavojingumą 

sveikatai bei aplinkai. Naujos medžiagos turi būti 
užregistruotos prieš jas pateikiant į rinką. 

Nepamirškite terminų  

AR JŪSŲ DARBDAVYS 
PASIRENGĘS? 
 

Įmonės, gaminančios ar importuojančios į ES 

chemines medžiagas 100 tonų ar 

didesniais kiekiais per metus, privalo jas 

užregistruoti iki antrojo REACH termino –
 2013 m. gegužės 31 d. 

Pirmasis registracijos 
terminas 
2010 m. lapkričio 30 d. 
≥ 1 000 tonų/per metus 

Antrasis registracijos terminas 
2013 m. gegužės 31 d. 
≥ 100 tonų/per metus 

Trečiasis registracijos 
terminas 
2018 m. gegužės 31 d. 
≥ 1 tona/per metus 

 

REACH 2013 – Raginimas 

imtis veiksmų  

Chemines medžiagas gaminančių, 

importuojančių arba naudojančių įmonių 

darbuotojų atstovų iniciatyva 
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JŪSŲ DARBDAVIO PAREIGOS 

 

Jei jūsų įmonė pagamina arba importuoja per 

metus 100 tonų ar daugiau tam tikros cheminės 

medžiagos, jūsų darbdavys privalo: 

 

 surinkti visą turimą informaciją apie 

cheminės medžiagos savybes ir ja pasidalinti 

su kitais tos pačios medžiagos gamintojais ir 

importuotojais, kad galėtų parengti 

registracijos dokumentaciją; 

 naudotis šia informacija vertindamas riziką 

darbuotojų ir piliečių sveikatai bei aplinkai; 

 nustatyti reikalingas rizikos valdymo 

priemones, kurios padėtų jūsų įmonei ir 

klientams saugiai naudoti šią medžiagą; 

 atnaujinti, kaip reikalaujama, savo saugos 

duomenų lapus; 

 pateikti registracijos dokumentaciją Europos 

cheminių medžiagų agentūrai. Dalis šios 

medžiagos gali būti pateikta kartu su kitomis 

įmonėmis; 

 sumokėti mokestį, kad registracija būtų 

baigta. 
 

Jei jūsų įmonė naudoja chemines medžiagas 

darbo vietoje, pasiteiraukite savo darbdavio, ar: 

 

 jūsų naudojamos cheminės medžiagos yra 

užregistruotos arba jas planuojama 

užregistruoti 2013 metais. Ši informacija 

pateikiama ECHA svetainėje; 

 būdas, kuriuo naudojate chemines 

medžiagas, nurodytas atnaujintuose saugos 

duomenų lapuose; 

 saugiam cheminių medžiagų naudojimui 

užtikrinti yra įgyvendinamos saugos 

duomenų lapuose ir poveikio scenarijuose 
aprašytos rizikos valdymo priemonės. 

REACH 2013 – Veiksmų 

imkitės jau dabar  

KODĖL JUMS TAI TURĖTŲ RŪPĖTI? 

 

Jei jūsų įmonė nesilaiko REACH reikalavimų, tai 

gali turėti didelę įtaką ir jums, nes jūs galbūt 

chemines medžiagas naudojate nesaugiai. 

Nacionalinės vykdymo institucijos taip pat gali 

imtis veiksmų, kurie gali turėti finansinių 

pasekmių ir, galiausiai, net sustabdyti jūsų 

gamybos linijas. 

 

KUO JUMS NAUDINGOS ŠIOS TAISYKLĖS? 

 

Papildydamos kitas sveikatos ir saugos taisykles, 

jos padės labiau apsaugoti darbuotojus: skatinti 

chemines medžiagas naudoti saugiai, mažinti 

pavojingų cheminių medžiagų poveikį ir padėti 

išvengti jų sukeliamų profesinių ligų. 

 

KUR IEŠKOTI DAUGIAU INFORMACIJOS IR 

PAGALBOS? 

 

ETUC siūlo apsilankyti REACH skirtuose 

tinklalapiuose: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA teikia rekomendacijas, IT priemones ir 

pagalbą, kad padėtų įmonėms atlikti cheminių 

medžiagų registruotojų ir naudotojų funkcijas bei 

įsipareigojimus: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Nacionalinės REACH pagalbos tarnybos teikia 

praktinę informaciją šalies kalbomis: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA teikia informaciją apie rizikos, kylančios 

darbe naudojant pavojingas chemines medžiagas, 

valdymą: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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