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Nuo š.m. sausio 31 d. 

pradėjo veikti klasifikavimo ir ženklinimo 
platforma 
 
Jau praėjo daugiau negu metai nuo to laiko, 
kai pradėjo veikti klasifikavimo ir ženklinimo 
inventorius (angl. C&L Inventory) - duomenų 
bazė, kurioje kaupiama iš gamintojų ir 
importuotojų gauta medžiagų, apie kurias 
pranešta ir kurios yra įregistruotos, pagrindinė 
klasifikavimo ir ženklinimo informacija. Į šią 
duomenų bazę ECHA įdiegė naują internetinę 
paslaugą – klasifikavimo ir ženklinimo 
platformą (angl. C&L Platform). Ją 
naudodami vartotojai gali tartis dėl vieningos 
cheminės medžiagos, kuriai taikomos 
skirtingos klasifikacijos, klasifikacijos ir 
ženklinimo. Šiuo metu klasifikavimo ir 
ženklinimo inventoriuje yra informacija apie 
110000 cheminių medžiagų klasifikaciją ir 
ženklinimą, gauta iš 5,7 mln. pranešėjų. 
Tačiau daugelis iš pateiktų klasifikacijų yra 
prieštaringos, todėl jas reikia peržiūrėti. 
Klasifikavimo ir ženklinimo platformos 
paskelbimas yra ECHA‘os iniciatyva, skirta 
padėti įmonėms gerinti pranešimų kokybę ir 
vykdyti teisines prievoles bei susitarti dėl 
bendro įrašo klasifikavimo ir ženklinimo 
inventoriuje. Taigi, platforma suteikia 
įmonėms lengvą ir saugų būdą susisiekti su 
tos pačios cheminės medžiagos pranešėjais 
arba registruotojais. Duomenų kokybės 
pagerėjimas bus taip pat naudingas įmonėms, 
ypač mažoms ir vidutinėms (toliau – MVĮ), 
kurios ketina užregistruoti chemines 
medžiagas, kadangi pastarosios galės sekti 
didelių įmonių siūlomą klasifikaciją. ECHA 
ragina valstybių narių (toliau – VN) 
kompetentingąsias institucijas, atsakingas už 
REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą, bei 
suinteresuotąsias šalis ir pramonę naudoti 
platformą ir bendradarbiauti tarpusavyje. 

 

 

Klasifikavimo ir ženklinimo platformos 
naudojimo teisinis pagrindas 

Pagal CLP reglamento 41 str., jeigu 
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje 
atsiranda keli skirtingi įrašai apie tą pačią 
cheminę medžiagą, pranešėjai ir registruotojai 
deda visas pastangas, siekdami susitarti dėl 
įrašo, kuris bus įtrauktas į inventorių. 
Pranešėjai turi apie tai informuoti ECHA. 

Kaip naudoti klasifikavimo ir ženklinimo 
platformą  

Klasifikavimo ir ženklinimo platforma yra 
paprasta ir patogi naudoti. Į klasifikavimo ir 
ženklinimo platformą galite patekti per 
puslapį, kuriame yra informacija apie 
skirtingas tos pačios medžiagos klasifikacijas. 
Į diskusijas gali jungtis tik tie registruotojai 
arba pranešėjai, kurie pateikė pranešimą apie 
tam tikros cheminės medžiagos klasifikaciją ir 
ženklinimą. Kai tik bus pasiektas susitarimas 
dėl bendros klasifikacijos ir ženklinimo, 
įmonės apie tai turės pranešti ECHA‘i ir 
atnaujinti savo pranešimus per REACH-IT. 
Taigi, šie pokyčiai galiausiai atsispindės 
viešajame klasifikavimo ir ženklinimo 
inventoriuje ECHA tinklalapyje. 

Klasifikavimo ir ženklinimo platforma – 
internetinis diskusijų forumas, kuris 
pranešėjams suteikia galimybę diskutuoti ir 
susitarti dėl tos pačios cheminės medžiagos 
vienodos klasifikacijos ir ženklinimo. Taigi, 
ECHA sukūrė klasifikavimo ir ženklinimo 
platformą, siekdama padėti pranešėjams ir 
registruotojams vykdyti savo teisinius 
įsipareigojimus ir reaguoti į skirtingas 
klasifikacijas, apie kurias buvo pranešta į 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, bei 
siekti susitarimo dėl vieningos klasifikacijos. 
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Prieiga prie klasifikavimo ir ženklinimo 
platformos 

Prieigą prie klasifikavimo ir ženklinimo 
platformos turi tik tos pačios cheminės 
medžiagos registruotojai ir pranešėjai. Taip 
pat platformos vartotojai turi galimybę aptarti 
pasirinkimus, naudojant slapyvardžius. Taigi, 
patekti į platformą galima tik per 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Kai 
dvi ar daugiau skirtingos klasifikacijos 
pateikiamos tai pačiai medžiagai, 
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus 
santraukos puslapyje pamatysite „diskusijų 
mygtuką“ (angl. Discuss). Paspaudus šį 
mygtuką, vartotojai nukreipiami į 
prisijungimo puslapį, kur jie patenka į 
diskusijų vietą, naudojant   REACH-IT 
prisijungimo duomenis (vartotojo vardus ir 
slaptažodžius). Tiktai tie registruotojai ir 
pranešėjai, kurie pateikė pranešimą apie 
cheminės medžiagos klasifikaciją ir 
ženklinimą per REACH-IT, gali diskutuoti. 
Jie negali jungtis į diskusijas dėl kitų 
medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo per 
nuorodą, tačiau tą gali padaryti per 
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus 
suvestinės puslapį.  

Kuomet prisijungsite prie diskusijų dėl tam 
tikros cheminės medžiagos, galėsite pasirinkti 
- ar naudoti automatiškai sugeneruotą 
slapyvardį, ar savo tikrąją tapatybę. Vartotojai 
taip pat turi galimybę pasirinkti - ar gauti 
įspėjimus elektroniniu paštu, kai tuo tarpu kiti 
pranešimai skelbiami diskusijoms skirtame 
puslapyje. Kai bus pasiektas vieningas 
susitarimas dėl konkrečios cheminės 
medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo, 
registruotojai ir pranešėjai apie tai turės 
pranešti ECHA‘i, atnaujindami savo 
pranešimą per REACH-IT. Be to, pokyčiai 
atsispindės klasifikavimo ir ženklinimo 
inventoriuje po duomenų atnaujinimo. 

Ką daryti, kai uždraudžiama dalyvauti 
diskusijose? 

Taigi, dėl pažeidimų platformos naudotojai 
gali būti pašalinti iš diskusijų. Jie negali 
diskutuoti ir pateikti žinučių. Kai uždraustas 
vartotojas naudojo slapyvardį, jis gali 
pasirinkti naudoti savo tikrąją tapatybę arba 
gali kreiptis į klasifikavimo ir ženklinimo 

platformos moderatorius, kad šie panaikintų 
draudimą. Tačiau, jeigu vartotojas naudojo 
savo tikrąją tapatybę ir buvo uždraustas, jis 
turėtų kreiptis į platformos moderatorius. 
Užblokuotas vartotojas gaus elektroninę 
žinutę, kurioje nurodyta, kaip susisiekti su 
moderatoriais. Informuojame, kad 
uždraudimas dėl vienos medžiagos neįtakos 
prieigos prie diskusijų dėl kitų medžiagų. 

Koks ECHA‘os vaidmuo dėl klasifikavimo ir 
ženklinimo platformos? 

Dalis ECHA‘os darbuotojų yra moderatoriai, 
t.y. teikia techninę pagalbą vartotojams. Taip 
pat ECHA užtikrina sąsajas tarp klasifikavimo 
ir ženklinimo inventoriaus ir REACH-IT. 

Daugiau informacijos apie klasifikavimo ir 
ženklinimo platformą galite rasti: 

„Klasifikavimo ir ženklinimo platforma – 
Klausimai ir atsakymai“ (angl. C&L Platform – 
Questions and Answers“ (anglų k.); 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/cl_pl
atform_qa_en.pdf 

„Vartotojo vadovas - Klasifikavimo ir ženklinimo 
platforma“ (angl. User Manual - C&L Platform) 
(anglų k.). 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/cl_pl
atform_manual_en.pdf  

 
Nuo 2017 m. birželio 1 d. tiek chemines 
medžiagas, tiek mišinius (preparatus) bus 
privaloma ženklinti, naudojant tik naujas 
CLP reglamento reikalavimus atitinkančias 
pavojaus piktogramas!  
 
Daugiau informacijos apie naujas pavojaus 
piktogramas galite rasti ECHA’os tinklalapyje: 

Interaktyvioji viktorina (apklausa); 
http://echa.europa.eu/lt/clp-quiz  

Informacija apie kiekvieną pavojaus piktogramą; 
http://echa.europa.eu/lt/chemicals-in-our-life/clp-
pictograms 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 
(EU-OSHA) filmukai. 
http://www.napofilm.net/en/napos-
films/multimedia-film-episodes-listing-
view?filmid=napo-012-danger-chemicals 

 


