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Gerbiamieji cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesnieji naudotojai,  

nor÷dami gauti šią informaciją periodiškai, registruokit÷s el. paštu j.balciuniene@aaa.am.lt. 
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KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO 
INVENTORIUS  

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius – tai  
speciali duomenų baz÷, į kurią Europos 
cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įtraukia 
informaciją apie chemin÷s medžiagos 
tapatybę ir chemin÷s medžiagos klasifikavimą 
bei ženklinimą. Duomenų baz÷je laikoma 
REACH reglamento registracijos 
dokumentacijų informacija, 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, bei 
cheminių medžiagų informacija, apie kurias 
buvo pranešta. 

Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje 
žemiau pateikta informacija viešai 
neprieinama: 
 

� pranešimą pateikusiojo kontaktin÷ 
informacija; 

� informacija apie chemin÷s medžiagos 
sud÷tį ir priemaišas; 

� pavadinimas pagal Tarptautin÷s 
teorin÷s ir taikomosios chemijos 
sąjungos (IUPAC) nomenklatūrą, kai 
jį galima laikyti konfidencialiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje 
atliekant paiešką, pasirinkus konkrečią 
cheminę medžiagą, pirmiausia pateikiama  
šios chemin÷s medžiagos suderinta 
klasifikavimo ir ženklinimo informacija (jei 
toks sprendimas d÷l chemin÷s medžiagos 
klasifikavimo buvo priimtas Bendrijos 
lygmeniu), ir tik po to nurodytos pranešimus 
pateikusiųjų bendros cheminių medžiagų 
klasifikacijos.  
Prie kiekvienos chemin÷s medžiagos yra 
nurodytas praneš÷jų, pateikusių vienodą 
chemin÷s medžiagos klasifikavimo ir 
ženklinimo informaciją, skaičius.  
REACH registracijos bendros pateikties metu 
pagrindinio registruotojo pateikta chemin÷s 
medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo 
informacija klasifikavimo ir ženklinimo 
inventoriuje visada pateikiama išskiriant ją 
„varnele“.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jau veikia klasifikavimo ir ženklinimo inventorius!   

Visiems cheminių medžiagų naudotojams – tai pagrindinis informacijos šaltinis apie 
cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinim ą 

Prisijungti prie klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus galite pasinaudoję šia nuoroda 
http://www.echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

 

                                            

Dažniausiai užduodami klausimai apie 
klasifikavimo ir ženklinimo inventori ų 
http://www.echa.europa.eu/lt/support/faqs/q-a-
on-the-public-cl-inventory 
Dažniausiai užduodami klausimai apie 
klasifikavim ą ir ženklinim ą 
http://www.echa.europa.eu/lt/support/faqs 
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PRANEŠIMAS Į KLASIFIKAVIM O IR 
ŽENKLINIMO INVENTORI Ų 

 
Pranešti apie tiekiamos rinkai chemin÷s 
medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo 
elementus privaloma pagal CLP reglamento V 
antraštinę dalį. Pagal CLP reglamentą 
pranešimą apie tiekiamos rinkai chemin÷s 
medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo 
elementus į klasifikavimo ir ženklinimo 
inventorių privaloma pateikti per vieną 
m÷nesį nuo chemin÷s medžiagos patiekimo 
rinkai datos. 
Pranešimo prievol÷ taikoma cheminių 
medžiagų gamintojams ar importuotojams 
arba gamintojų ar importuotojų grup÷ms, 
tiekiantiems rinkai: 
 

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

� pavojingas chemines medžiagas 
pagal CLP reglamentą (šioms 
chemin÷ms medžiagoms kiekio 
tonomis riba netaikoma); 

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

 
Vienintelis atstovas, pagal CLP reglamentą, 
pranešti negali, nebent jis kartu yra ir 
importuotojas.  
Pranešimas yra nemokamas. 

KOKI Ą INFORMACIJ Ą REIKIA 
PRANEŠTI? 

Pranešime apie chemin÷s medžiagos 
klasifikavimą ir ženklinimo elementus 
privalote nurodyti: 
 

� praneš÷jo vardą, pavardę ir kontaktinę 
informaciją; 

� chemin÷s medžiagos tapatybę, 
įskaitant pavadinimą ir kitus 
identifikatorius, sud÷tį, priedų kiekį ir 
kt.;  

� chemin÷s medžiagos klasifikaciją 
pagal CLP kriterijus; 

� „neklasifikavimo" priežastis; 

� konkrečias ribines koncentracijas / m 
faktorius ir mokslinį pagrindimą; 

� etiket÷s elementus, įskaitant pavojaus 
piktogramas, signalinius žodžius, 
pavojingumo frazes. 

 
KAIP ATNAUJINTI KLASIFIKAVIMO 

IR ŽENKLINIMO PRANEŠIM Ą? 
 

Visi pranešimą pateikusieji raginami 
pasitikrinti savo cheminių medžiagų 
klasifikavimo informaciją klasifikavimo ir 
ženklinimo inventoriuje ir, jei būtina, 
atnaujinti savo anksčiau pateiktą 
klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą. 
Klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo 
dokumentaciją galite atnaujinti naudodami bet 
kurią pranešimo pateikimo priemonę – visos 
pranešimo pateikimo priemon÷s yra viena su 
kita suderintos. Pvz.: pranešimo 
dokumentaciją galite atnaujinti naudodami 
REACH-IT priemonę, nepaisant to, kad 
pirminis pranešimas buvo pateiktas naudojant 
IUCLID ar masin÷s rinkmenos pranešimo 
pateikimo priemones. 
Siekiant s÷kmingai įteikti atnaujinimą, Jūsų 
klasifikavimo ir ženklinimo pranešime turi 
būti aiškiai nurodyta, kad tai yra anksčiau 
s÷kmingai įteikto pranešimo atnaujinimas. 
Klasifikavimo ir ženklinimo, sudarančio 
registracijos dokumentacijos dalį, negalima 
atnaujinti naudojant klasifikavimo ir 
ženklinimo pranešimo įteikimą. Nor÷dami 
atnaujinti registracijos metu pateiktą 
klasifikavimo ir ženklinimo informaciją turite 
atnaujinti savo registracijos dokumentaciją. 
Pranešimą gali atnaujinti tik jį įteikusi 
bendrov÷. Jeigu pranešimas buvo įteiktas 
gamintojų ir (arba) importuotojų grup÷s 
vardu, pranešimą gali atnaujinti tik jį įteikusi 
bendrov÷. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 praktinis vadovas. Kaip į klasifikavimo ir 
ženklinimo inventorių siųsti pranešimą apie 
chemines medžiagas 
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/172
35/pg_7_clp_notif_lt.pdf 
Duomenų pateikimo vadovas 12 dalis.  Kaip 
pateikti pranešimą apie klasifikavimą ir 
ženklinimą naudojant IUCLID 
http://echa.europa.eu/documents/10162/17248/ds
m_12_cl_v1-2_en.pdf 
REACH-IT pramoninio naudotojo vadovas 15 
dalis. Valdykite savo gamintojų arba 
importuotoj ų grupę 
http://echa.europa.eu/documents/10162/17249/re
achit_group_mi_lt.pdf 


