KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO INVENTORIUS
PAGAL CLP REGLAMENTĄ

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai, laiku praneškite apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir
ženklinimą!
Pranešimas apie cheminės medžiagos, klasifikavimą ir ženklinimą turi būti pateiktas
per vieną mėnesį nuo medžiagos patiekimo rinkai dienos!
Pranešimas yra nemokamas!

Kas tas CLP Inventorius?
Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius arba “C&L inventorius” yra apibrėžtas CLP reglamento* 39-42
straipsniuose. Tai Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tvarkoma duomenų bazė, kurioje yra
pagrindinė cheminių medžiagų, kurios buvo užregistruotos arba apie kurių klasifikaciją ir ženklinimą buvo
pateiktas pranešimas, klasifikavimo ir ženklinimo informacija. Duomenų bazėje taip pat laikoma informacija apie
chemines medžiagas, kurios buvo suklasifikuotos ir paženklintos pagal suderintus klasifikavimo ir ženklinimo
kriterijus, t. y. apie CLP reglamento VI priedo 3 dalyje minimas chemines medžiagas.
Inventorius visiems cheminių medžiagų naudotojams yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių apie cheminių
medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą.
Kas turi pranešti?
Pranešimo prievolė taikoma cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams. Pranešimą pateikti Europos
cheminių medžiagų agentūrai gali ir gamintojų / importuotojų grupė. Tolesniems naudotojams, platintojams ir
gaminių gamintojams pranešimo prievolė netaikoma. Vienintelis atstovas, pagal CLP reglamentą, pranešti negali,
nebent jis kartu yra ir importuotojas.
Kada reikia pranešti?
Pranešimas apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą turi būti
pateiktas per vieną mėnesį nuo medžiagos patiekimo rinkai dienos.
Importuotojams taikomas 1 mėnesio terminas nuo to momento, kai
cheminę medžiagą pristatė į Bendrijos muitų teritoriją. Pranešimas yra
nemokamas.
Apie kurias chemines medžiagas privaloma pranešti?

Nepamirškite
pranešti apie
chemines
medžiagas, kurias
registruosite 2013
ir 2018 m!

Pranešti privaloma apie:
•
•
•

chemines medžiagas, kurias privaloma registruoti pagal REACH** reglamentą (nesvarbu ar jos yra
klasifikuojamos);
pavojingas chemines medžiagas pagal CLP reglamento kriterijus (nepriklausomai nuo cheminės medžiagos
kiekio), kurias tiekiate rinkai;
mišinių sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas, viršijančias konkrečias ribines koncentracijas,
kurias tiekiate rinkai.
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Kokią informaciją pranešti?
Pranešime apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą privalote nurodyti:
•
•
•
•
•
•

pranešėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją;
cheminės medžiagos tapatybę, įskaitant pavadinimą ir
kitus identifikatorius, sudėtį, priedų kiekį ir kt.;
medžiagos klasifikaciją pagal CLP kriterijus;
„ne klasifikavimo" priežastis;
konkrečias ribines koncentracijas / m faktorius ir mokslinį
pagrindimą;
etiketės elementus, įskaitant pavojaus piktogramas,
signalinius žodžius, pavojingumo frazes.

“I agree”
Jūs galite sutikti su kito
pranešėjo jau pateikta Jūsų
medžiagos klasifikavimo
ir ženklinimo informacija!

Kada reikia atnaujinti pranešimą?
Kiekvieną kartą sužinoję naujos ir patikimos informacijos, dėl kurios keičiasi Jūsų cheminės medžiagos klasifikacija
ir ženklinimas, turite atnaujinti savo pranešime pateiktą informaciją. Jeigu pranešimui būtiną informaciją pateikėte
registracijos dokumentacijoje, turite atnaujinti atitinkamą registracijos dokumentaciją.
Reikalavimas atnaujinti cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo informaciją netaikomas, jeigu teikiant
pranešimą suderintos pavojingumo klasės ir diferenciacijos jau buvo išvardytos CLP reglamento VI priedo 3.1
lentelėje.
Tais atvejais, kai cheminės medžiagos klasifikacija suderinama jums jau nusiuntus pranešimą į inventorių, turite
atnaujinti savo pranešimą ne vėliau kaip tą dieną, kurią ši suderinta klasifikacija pradedama taikyti.
Jūsų kontaktinė informacija taip pat turi būti tiksli.

Priemonės klasifikavimo ir ženklinimo pranešimui
parengti
Pranešimą galima pateikti tik elektroniniu būdu
naudojantis REACH-IT portalu Europos cheminių
medžiagų
(ECHA)
interneto
svetainėje
www.echa.europa.eu. Norėdami pateikti pranešimą,
iš pradžių turite užsiregistruoti REACH-IT portale ir
susikurti paskyrą. Jei paskyrą jau turite, tam, kad
galėtumėte pateikti pranešimą, naujos paskyros kurti
nebūtina.

Inventorius: http://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/cl-inventory-database
7 Praktinis vadovas. Kaip į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių siųsti pranešimą apie chemines
medžiagas: http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_7_clp_notif_lt.pdf
Duomenų pateikimo vadovas 12 dalis - Kaip pateikti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą
naudojant IUCLID (en): http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/dsm_12_cl_v1-2_en.pdf
Techniniai klausimai-atsakymai apie klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/cl_notif_technical_qa_v1-1_en.pdf
*Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, vadinamas CLP reglamentu, įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d.
** Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, autorizacijos, įvertinimo ir apribojimų, vadinamas REACH reglamentu, įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.
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