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Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesnieji naudotojai,  

nor÷dami gauti šią informaciją periodiškai registruokit÷s el. paštu d.pipiraite@aaa.am.lt. 

             Pagarbiai, vyr. specialist÷ Donata Pipirait÷-Vališkien÷  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRANEŠTI APIE TIEKIAMOS RINKAI 
CHEMIN öS MEDŽIAGOS 

KLASIFIKAVIM Ą IR ŽENKLINIM Ą (KŽ) 
PRIVALO:  

- gamintojas, 
- importuotojas ar 
- gamintojų/importuotoj ų grup÷ 

 
- Tolesniems naudotojams, platintojams 

ir gaminių gamintojams pranešimo 
prievol÷ netaikoma. 

- Vienintelis atstovas negali pranešti 
pagal CLP! 

- BET, jeigu vienintelis atstovas pateik÷ 
registracijos dokumentaciją pagal 
REACH, kurioje KŽ pagal CLP iki 
2010 m. gruodžio 1 d., jo 
importuotojai neprivalo pranešti apie 
klasifikavimą ir ženklinimą. 

 
APIE KURIAS CHEMINES MEDŽIAGAS 

PRIVALOMA PRANEŠTI?  
 

- Apie chemines medžiagas, kurias 
privaloma registruoti pagal REACH 
reglamentą (taip pat ir apie 
neklasifikuojamas chemines medžiagas); 

- Apie pavojingas chemines medžiagas 
pagal CLP (šioms medžiagoms kiekio 
tonomis riba netaikoma); 

- Apie mišinių sud÷tyje esančias 
pavojingas chemines medžiagas, 
viršijančias konkrečias ribines 
koncentracijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOKI Ą INFORMACIJ Ą PRANEŠTI ? 

 
CLP 40 straipsnis: 
 

- Praneš÷jo tapatybę ir kontaktinę 
informaciją 

- Chemin÷s (-ių) medžiagos (-ų) tapatybę 
- Chemin÷s (-ių) medžiagos (-ų) 

klasifikaciją pagal CLP 
- „Ne klasifikavimo“ priežastis 
- Konkrečias ribines koncentracijas / m 

faktorius ir mokslinį pagrindimą 
- Etikečių elementus (pavojaus 

piktogramas, signalinius žodžius, 
pavojingumo frazes ir visas papildomas 
pavojingumo frazes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laikas b÷ga, laiku praneškite apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinim ą! 
 

Pranešimas apie medžiagas, pateiktas rinkai 2010 m. gruodžio 1 d., turi būti pateiktas 
iki 2011 m. sausio 3 d.! 

 
Pranešimai apie chemines medžiagas, kurios pateiktos rinkai v÷liau (pvz., naujai pagamintas), 

turi būti pateikti ECHA‘i per vieną m÷nesį nuo pateikimo rinkai dienos. 
 

Kuo anksčiau pateiksite pranešimą – tuo geriau ! 
Pranešimas yra nemokamas! 

 

Jeigu užregistravote savo cheminę 
medžiagą pagal REACH iki 2010 m. 
gruodžio 1 d. ir savo registracijos 
dokumentacijoje pateik÷te informaciją apie 
chemin÷s medžiagos klasifikavim ą ir 
ženklinimą pagal CLP, klasifikavimo ir 
ženklinimo pranešimo prievolę įvykd÷te ir 
Jums nebereikia pakartotinai pranešti. 
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KAIP PARENGTI IR PATEIKTI 
PRANEŠIMĄ 

 
Pranešimą galima pateikti tik elektroniniu 
būdu naudojantis REACH-IT portalu ECHA 
interneto svetain÷je. Nor÷dami pateikti 
pranešimą iš pradžių turite užsiregistruoti 
REACH-IT portale ir susikurti paskyrą, jeigu jos 
dar neturite. 
Yra keturios priemon÷s parengti klasifikavimo ir 
ženklinimo pranešimą: 

- IUCLID 5.2 
- XML formatas/Excel priemon÷ masinei 

rinkmenai sukurti 
- Klasifikavimas ir ženklinimas tiesiogiai 

internetu 
- Excel priemon÷ gamintojų ir (ar) 

importuotoj ų grupei sukurti 
 
 

IUCLID 5.2 Jūs galite sukurti klasifikavimo ir 
ženklinimo (KŽ) pranešimo dokumentaciją. 
 

- IUCLID 5.2 galite įrašyti daugiau nei 
vieną tos pačios medžiagos sud÷tį (pvz., 
d÷l skirtingų priemaišų apibūdinimų) ir 
susieti kiekvieną sud÷tį su konkrečiu 
klasifikavimu ir ženklinimu. Atkreipkite 
d÷mesį, kad tai vienintel÷ priemon÷, kuria 
galite pateikti keletą vienos medžiagos 
sud÷čių. 

- Ši priemon÷ naudinga ankstesniems 
IUCLID naudotojams ir ketinantiems 
pateikti registracijos dokumentaciją pagal 
REACH (pvz., kai registracijos terminai 
yra 2013 arba 2018 m.).  

Masinio pateikimo priemone vienu metu 
galima pateikti daug pranešimų. 
 
Masinę XML rinkmeną galima sukurti arba 
naudojant ECHA pateiktą Excel priemonę (kuri 
yra ir lietuvių kalba), arba naudojant XML 
schemą (pastarąją dažniau rinksis naudotojai 
turintys IT išsilavinimą). 
Masinio pateikimo priemonę galima naudoti tik 
kai: 

- chemin÷s medžiagos turi CAS ar EC 
(EINECS ar ELINCS) numerius; 

- nurodoma tik viena chemin÷s medžiagos 
sud÷tis ir kuriai taikomas tik vienas KŽ; 

- nereikia nurodyti naujos konkrečios 
ribin÷s koncentracijos ar m faktoriaus, nes 
šia priemone neįmanoma pateikti 
atitinkamų mokslinių įrodymų. 

 
 

Tiesiogiai internetu galima rankiniu būdu 
įvesti reikiamus duomenis REACH-IT portale. 
 
Ši priemon÷ Jums bus naudinga jei: 

- Jums reikia pranešti tik apie keletą 
medžiagų; 

- norite pritarti kitos bendrov÷s pateiktai 
informacijai apie chemin÷s medžiagos 
KŽ. 

 
Praneš÷jai gali sudaryti gamintojų ir (arba) 
importuotoj ų grupę ir pranešti apie sutartą 
KŽ.  
Tokią grupę galima sukurti arba tiesiogiai 
REACH-IT portale arba naudojant autonominę 
priemonę (angl. Group creator). 
 

 

 
 

IUPAC PAVADINIM Ų 
KONFIDENCIALUMAS  

 
IUPAC pavadinimą galima laikyti konfidencialiu 
ir jo neskelbti KŽ inventoriuje kai: 

• medžiagoms netaikomas pereinamasis 
laikotarpis;  

• medžiagos naudojamos: 
o kaip tarpin÷s chemin÷s 

medžiagos; 
o mokslinių tyrimų ir pl÷tros 

reikm÷ms; arba 
o produkto ir technologinių tyrimų 

bei taikomosios veiklos srityje.  

Kad IUPAC pavadinimas būtų laikomas 
konfidencialiu, savo IUCLID dokumentacijoje 
bendrov÷s turi pateikti:  

1. pagrindžiančius duomenis, aiškiai 
nurodydamos, kad min÷tai medžiagai 
netaikomas pereinamasis laikotarpis, arba 
kad ji naudojama kaip tarpin÷ chemin÷ 
medžiaga, mokslinių tyrimų ir pl÷tros 
reikm÷ms arba produkto ir technologinių 
tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.  

2. chemin÷s medžiagos alternatyvų 
pavadinimą, kurį ECHA gal÷tų skelbti 
viešai.  

Šias konfidencialumo žymas galima nurodyti 
tik IUCLID 5 programoje. 

 

Daugiau informacijos: 
http://echa.europa.eu/clp/inventory_
notification_lt.asp_notification_lt.asp 

Už konfidencialumo žymų naudojimą klasifikavimo ir ženklinimo 
pranešimuose mokestis neimamas. 


