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Seminaro “REACH Registracija ir CLP Reglamento reikalavimai” ataskaita 

Seminaras organizuotas kartu su LR Aplinkos ministerija ir Baltijos aplinkos forumu. 

Seminaro data – 2017 m. gegužės 10 d., laikas – 9:00 – 15:00 val., vieta – A. Jakšto g. 4/9, Vilnius 

506 salė. Į seminarą užsiregistravo 104 dalyviai, dalyvavo 79 (iš kurių 8 neužsiregistravę) (žr. 1 

pav.). 

Seminarą atidarė ir įžanginį žodį sakė Aplinkos ministerijos viceministras Mindaugas 

Gudas. Seminaro metu buvo skaityti 7 pranešimai, šiomis temomis: 

1. Cheminių medžiagų registracija; 

2. Cheminių medžiagų preliminari registracija; 

3. Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje; 

4. Alternatyvus mišinyje esančios cheminės medžiagos pavadinimas; 

5. Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius pagal CLP Reglamentą; 

6. Informacijos apie mišinių sudėtį teikimas Apsinuodijimų centrams; 

7. Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas: poreikis, galimybės, pavyzdžiai. 

 

 
1 pav. Seminare dalyvavusių dalyvių skaičius. 

 

Po seminaro dalyviams išsiųsta vertinimo anketa. Vertinimo anketą atsakė 15 dalyvių. 60 

% atsakiusių anketą yra tolesni naudotojai, 33,3 %, - importuotojai ir platintojai, 13,3 % - 

gamintojai ir eksportuotojai (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Įmonių pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį. 

 

Iš seminare dalyvavusių įmonių atstovų didžiąją dalį sudarė mažos įmonės (40 %) ir labai 

mažos įmonės (33,3 %), vidutinės ir didelės įmonės sudarė po 13,3 % (žr. 3 pav.). 

 

3 pav. Įmonių dalyvavusių seminare dydis. 

 

Visi apklausą atlikę dalyviai teigia, kad seminaras jiems buvo aktualus. Kaip aktualiausią 

temą jie išskyrė pranešimą apie informacijos perdavimą tiekimo grandinėje (86,7 %). 53,3 % 

apklaustųjų aktuali buvo informacija apie cheminių medžiagų registraciją, vėlyvąją preliminarią 

registraciją, klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, duomenų teikimą apie mišinius Apsinuodijimų 

centrams. Mažiau aktuali informacija – alternatyvus mišinyje esančios cheminės medžiagos 

pavadinimas (33,3 %) ir pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas (20 %) (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Skaitytų pranešimų aktualumas. 

 

Seminaro dalyviai visus skaitytus pranešimus vertina labai gerai arba gerai (žr. 5 pav.). 

Atlikta apklausa parodė, kad labai gerai pranešimus vertina nuo 4 iki 8 dalyvių, gerai nuo 4 iki 11 

dalyvių. Geriausiai įvertinti pranešimai – registracija ir vėlyvoji preliminari registracija bei 

informacijos perdavimas tiekimo grandinėje. 

 

5 pav. Skaitytų pranešimų įvertinimas. 

 

Seminaro metu įmonių atstovai galėjo gauti individualias specialistų konsultacijas. Didžioji 

dalis (46,7 %) gautas konsultacijas vertina labai gerai. 33,3 % apklaustųjų konsultacijas įvertino 

gerai, 20 % − nei gerai, nei blogai (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Seminaro metu gautų konsultacijų vertinimas. 

 

Seminare dalyvavę įmonių atstovai kituose planuojamuose seminaruose norėtų gauti 

išsamesnę informaciją visomis diskutuotomis temomis. Taip pat norėtų realių pavyzdžių tokių 

dokumentų kaip saugos duomenų lapai, etiketės, metinės suvestinės, patvirtinimo, kad įmonė yra 

dengiama vienintelio atstovo ir pan. Įmonių atstovai pabrėžė, kad jiems kartais sunku suprasti 

vienas ar kitas sąvokas ir jų naudojimą, todėl norėtų, kad skaitant pranešimą sąvokos būtų tinkamai 

išaiškintos (pvz.: gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas ir pan.). 

 


