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Reglamentavimas



Suderintas informacijos teikimo
formatas – PCN
• PCN įpareigojimas taikomas nuo 2009 metų: CLP 

reglamento 45 straipsnis
• Pareigos turėtojai – ES/EEE tolesni naudotojai ir 

importuotojai
• Taikymo sritis – rinkai tiekiami mišiniai, kurie dėl 

žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų 
klasifikuojami kaip pavojingi

• 2017 m. įsigaliojo VIII priedas
• Informacijos reikalavimas taikomas visose 

Valstybėse narėse (VN)
• Suderintas informacijos teikimo formatas
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Reikalavimų taikymo terminai

• Atsižvelgiant į mišinio naudojimo būdą, apibrėžiami 
informacijai keliami reikalavimai ir atitikties data, iki kurios 
turi būti įvykdytos VIII priedo prievolės

• Iki taikymo termino pradžios, informacija teikiama pagal VN 
nacionalinius reikalavimus

• 2025 m. sausio 1 d. – pereinamasis laikotarpis mišiniams, 
apie kuriuos buvo pranešta iki taikymo terminų pradžios 
(nebent tokiems mišiniams reikalingas informacijos 
atnaujinimas)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
14&v=-7f88r6Dk0Y&feature=emb_logo
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2-asis VIII priedo pakeitimas

• Pakeitimas atliktas identifikavus bendrines ir konkrečias 
problemas

• Sprendimais siekiama subalansuoti reikalaujamos 
informacijos poreikį ir administracinę naštą / sunkumus, 
kurių reikia laikytis

• Statybos produktai, užsakomieji dažai, degalai, viena kitą 
pakeičiančių sudedamų dalių grupavimas

Našta 
pramonei

Efektyvus atsakas
neatidėliotinų priemonių 
ekstremaliose sveikatai 

situacijose atveju 

Susirūpinimas 
dėl įgyvendinamumo
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PCN formatas ir IT įrankiai



ECHA IT įrankiai pramonei

• UFI generatorius
• Suderintas XML formatas
• Europos produktų skirstymo į kategorijas 

sistema
• Rekomendaciniai dokumentai ir techninė 

pagalba
• Pagalbinės pranešimo rengimo ir pateikimo 

priemonės
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UFI



Trumpai apie UFI kodą

• Unikalus mišinio identifikatorius priskirtas mišinio kompozicijai
• Nurodomas teikiamoje informacijoje ir ant produkto etiketės: 

VDU1- 414F-1003-1862
• Atspausdintas ant mišinio etiketės arba prie jos pritvirtintas, 

pvz.: lipdukas
• Aiškiai matomas ir įskaitomas
• Nenutrinamas ir tvirtai priklijuotas (jei naudojamas lipdukas)
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UFI kodo vieta etiketėje

• Nėra nustatyta specifinių reikalavimų UFI 
kodo pozicijai, jis gali būti:

a) skiltyje „Papildoma informacija“, arba ši 
informacija turi būti 

b) šalia produkto arba prekinio pavadinimo

• UFI gali būti nurodomas ne etiketėje, o 
vidinėje pakuotėje, tačiau jis turi būti 
šalia privalomų CLP etiketės elementų, 
tokių kaip produkto identifikatoriai arba 
informacija apie pavojų
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UFI: VDU1-414F-1003-1862
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Leidžiančios nukrypti nuostatos
• Mišinys tiekiamas pramoniniam naudojimui. UFI kodo 

neprivaloma nurodyti etiketėje, jei jis pateikiamas SDL
1.1 skirsnyje 

• Mišinys tiekiamas rinkai nesupakuotas. UFI kodą 
privaloma nurodyti SDL 1.1 skirsnyje 

• Jei pakuotė daugiasluoksnė, UFI nurodomas tik ant 
vidinės pakuotės, pvz.: UFI nereikalaujama nurodyti nei 
ant išorinės, nei ant transportavimo pakuotės

UFI: VDU1-414F-1003-1862
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Daugiakomponenčių produktų atvejis

• Kiekvienam mišiniui reikalingas atskiras pranešimas!

• Daugiakomponenčiai produktai turi atskiras etiketes 
kiekvienam komponentui - kiekvienas turi savo UFI



• Nerekomenduojama naudoti kelių UFI kodų vienoje 
etiketėje

Etiketė keliomis kalbomis

14

• Išskirtinėmis 
aplinkybėmis, kai ta pati 
etiketė naudojama 
skirtingose šalyse, 
kuriose naudojami 
skirtingi UFI, šalia UFI 
kodo turėtų būti 
naudojamas šalies kodas

UFI: VDU1-414F-1003-1862



• Jei dėl vidinės pakuotės formos ir dydžio 
neįmanoma pateikti UFI kodo

• Jis gali būti pritvirtintas prie:
• sulankstomos etiketės (UFI patariama nurodyti pirmame 

ir paskutiniame puslapyje)
• priklijuojamos ar
• išorinės etiketės

Mažai pakuotei skirta etiketė
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https://echa.europa.eu/guidance-
documents/guidance-on-clp

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Klasifikavimo ir ženklinimo rekomendacijos



Informacijos teikimo formatas ir įrankiai



UFI kodo sukūrimas

• UFI kodų kūrimas – įsipareigojimas įmonėms
• UFI kodų kūrimas naudojant UFI kodų generatorių online arba 

įdiegiant UFI generavimo algoritmą (viešai prieinamas) į įmonės 
naudojamas sistemas

• Įvesties parametrai:
• PVM mokėtojo kodas (neprivalomas, yra alternatyvų)
• Identifikavimo numeris (skaičius nuo 0 iki 268,435,455)
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Teikiamos informacijos rengimo galimybės

PCN 
formatas

Internetu per ECHA 
informacijos pateikimo portalą 
(IUCLID debesija)
- Prižiūri ECHA
- Saugi duomenų saugykla
- https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-

tools/echa-cloud-services

Atjungties režimu IUCLID 6
- Parsisiųsta iš IUCLID 6 svetainės
- Darbalaukio ir serverio versijos
- https://iuclid6.echa.europa.eu/

Sistemų integracijos sistema
- Parengta tiesiogiai įmonės 

sistemoje
- Labiau automatizuotas dokumentų 

parengimas ir pateikimas
- https://poisoncentres.echa.europa.eu/system-to-system-service
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Teikiamos informacijos pateikimo galimybės
Pranešimų apsinuodijimų biurams portalas

• Pateikimo puslapis skirtas informacijos
rengimui, pateikimui ir valdymui

• Portalas naudingas, kai produktas tiekiamas 
kelioms valstybėms narėms

• https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-
submission-portal

Valstybių narių nacionalinės sistemos
• Kai kuriose valstybėse narėse informacija teikiama 

pagal nacionalinius informacijos reikalavimus, 
dauguma valstybių narių naudojasi Pranešimų 
apsinuodijimų biurams portalu

• CLP reglamento VIII priedo suderintas informacijos 
teikimo formatas

• https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-
bodies

Europos produktų skirstymo į kategorijas 
sistema

• Automatinis ir grupinis informacijos 
pateikimas 

• Būtinas prisijungimas prie sistemos 
http://comments.echa.europa.eu/comments_
cms/Contact_S2S.aspx
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Portalo puslapis

• Prisijungimas prie portalo
• Sąrašas valstybių narių, 

kurios naudojasi 
Pranešimų apsinuodijimų 
biurams portalu

• Nuoroda į pateiktos 
informacijos patvirtinimo 
patikros langą

• Išsami papildoma 
informacija!

https://poisoncentres.echa.europa.eu/
echa-submission-portal
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Portalo valdymo sistema

• PCN naudotojai ir SCIP duomenų bazės naudotojai
• Dokumentacijos kūrimas IUCLID debesijoje
• Dokumentacijos pateikimas tiesiogiai internetu
• Pateiktų dokumentacijų paieška 



Prisijungimas prie ECHA IT įrankių



Prisijungimas prie ECHA IT įrankių
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ECHA paskyros 
kūrimas

ECHA paskyros 
kūrimas

Juridinio asmens 
priskyrimas

Juridinio asmens 
priskyrimas

Naudotojo rolės 
priskyrimas

1 2 3

Detalesnė informacija ECHA paskyrų vadove: 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/e
cha_accounts_en.pdf/
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ECHA paskyros kūrimas

• ECHA paskyra leidžia prisijungti prie visų ECHA IT įrankių

• Vienas vartotojo vardas/slaptažodis leidžia pasiekti REACH-IT, 
R4BP 3, ePIC, ECHA debesijos paslaugas ir ECHA pateikimo 
portalą

• ECHA paskyros sukūrimas naudojantis prisijungimo adresu: 
https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/

• Vardo/kontaktinės informacijos nurodymas, el. pašto 
patvirtinimas
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Juridinio asmens priskyrimas

• Juridinio asmens priskyrimas prie paskyros pridedant išsamią   
informaciją apie įmonę

• UUID numerio (kuris yra privalomas dokumentacijoje) 
priskyrimas kiekvienam juridiniam asmeniui

• UUID numerio nuoseklumo patikra atliekama tarp 
dokumentacijos ir Portale pateiktos informacijos
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Naudotojo rolės priskyrimas

• Naudotojai ir jų vaidmuo
o „Juridinio subjekto vadovas“
o Pateikimo portalo vadovas
o IUCLID visateisė prieiga

• Konsultantai gali teikti informaciją pareigų turėtojo 
vardu, kai yra paskirti kaip „išorės vartotojai“ (reign 
user)



Dokumentacijos kūrimas IUCLID
sistemoje
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Dokumentacijos kūrimas

Naujo
duomenų 
rinkinio 
kūrimas

Naujo
duomenų 
rinkinio 
kūrimas

Dokumentacijo
s antraštės 
užpildymas

Dokumentacijo
s antraštės 
užpildymas

Informacijos 
įvedimas

Patvirtinimas ir 
dokumentacijo
s sukūrimas

1 2 3 4

Nuoseklias instrukcijas PCN praktiniame vadove galite rasti 
adresu: 
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544
/22295820/pcn_practical_guide_en.pdf/



Duomenų rinkinio kūrimas
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IUCLID valdymo sistema
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Naujo mišinio duomenų rinkinio sukūrimas

• Mišinio duomenų rinkinio pavadinimo įvedimas
• Teikiamos informacijos tipo nurodymas
• Rengiamos dokumentacijos antraštės atidarymas



Dokumentacijos antraštė
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Dokumentacijos antraštė

• Pateikiama informacija, 
apibrėžianti patvirtinimo 
taisykles

• Turi turėti įvedimo laukelius,
skirtus tam tikroms 
sekcijoms su galimybe įvesti
tekstą pasirinkta kalba

• PASTABA – informacijos 
pateikimo tipo pasirinkimas 
tik tada, kai tai yra aktualu:

• Grupinis (nepalaikomas)

• Ribotas (tik pramoniniam 
naudojimui)

• Savanoriškas (skirta ne pareigos 
turėtojams ar mišiniams, 
nepatenkantiems į taikymo sritį)



Reikalingos informacijos įvedimas
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Informacijos įvedimas

• Navigavimo meniu, skirtas  
pereiti iš dokumentacijos 
antraštės į kitas sekcijas

• Išskleidžiamų ir išplečiamų 
„langelių“ naudojimas

• Naujo dokumento sukūrimas „+“
informacijos įvedimas

• Nuoseklios instrukcijos „PCN 
praktinis vadovas“ ir video 
medžiaga 
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Informacija apie mišinio sudėtį(i)

• Visi komponentai (medžiagos, mišinys mišinyje) pridedami
prie dokumento apie mišinio sudėtį

• Pažymimas komponento langelis: 
• Bendrinis komponento identifikatorius 

• Viena kitą pakeičiančių komponentų grupė

• Standantinę formulę atitinkantis identifikatorius
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Bendrinis komponento identifikatorius

• Neseniai pervadinta iš „Bendrinis produkto
identifikatorius“

• Galima naudoti kvapiosioms medžiagoms ar 
dažikliams, kai nėra neklasifikuojami kaip pavojingi 
sveikatai

• Galima naudoti medžiagoms arba mišiniams 
mišiniuose

• Vardas ir funkcija
• Koncentracija
• GCI žymės langelis

Mixture composition (ii)
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Standartinė formulė

• Apie tam tikrus statybos produktus, kurie atitinka 
specifinių standartinių formulių (D dalies VIII priedas) 
sudėtį, galima pranešti pagal tos formulės komponentus ir 
koncentraciją

• Degalai, išvardyti VIII priedo 3 lentelėje, identifikuojami 
pagal saugos duomenų lapą. Jie atitinka ES techninius 
standartus

• PCN standartinė formulė, pasirinkta iš parinkčių sąrašo, ir 
pažymėti komponentai pranešime įspėja sistemą taikyti 
skirtingus patvirtinimo taisyklių rinkinius. Degalų 
patvirtinimo taisyklės skiriasi nuo statybos produktams 
taikomų taisyklių

Mišinio sudėtis (iii)
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ICG komponentų grupavimas

• Sudarytas iš keičiamų komponentų (atitinka tam tikrus kriterijus), 
kai kiekvieną iš jų galima naudoti pakaitomis mišinyje, nekeičiant jo 
bendros klasifikacijos, pavojaus ar atsako ekstremaliose sveikatai 
situacijose atvejais

• Tarpsektorinis sprendimas dėl nežinomo komponento (-ų) 
pasikeitimo mišinyje, pvz. „tas pats“ komponentas, skirtingi tiekėjai

• PCN ICG sukuriamas kaip mišinys, o 
keičiami komponentai (medžiagos ar 
mišiniai) pridedami ir pažymimi. 
Koncentracija nurodoma grupei, o ne 
atskiriems komponentams

Mišinio sudėtis (iv)
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Etaloninė medžiaga

• Kiekvienas medžiagos 
komponentas turi būti susietas su 
etaloninės medžiagos dokumentu

• Apibrėžia medžiagos tapatumą
• Galima sukurti pažymint arba 

atsisiunčiant iš IUCLID svetainės 
• Etaloninės medžiagos dokumentus 

galima pasirinkti pakartotinai 
naudoti, kai jie patenka į darbo 
aplinką

https://iuclid6.echa.europa.eu/web/iuclid/get-reference-substances

Mišinio sudėtis (v)



41

Toksikologinė informacija

• Laisvai įvedimas tekstas 
pagal SDL 11 skirsnio 
informaciją

• Privaloma pateikti visomis 
kalbomis, kaip nurodyta 
rengiamo dokumento 
antraštėje

• Svarbu patikrinti nurodytos 
informacijos kokybę 
(pateiktoje informacijoje 
neturėtų būti nuorodų į kitus 
SDL skirsnius) 



Patvirtinimo taisyklės

• Daugiau nei 120 taisyklių, kurias atlieka: 
• Patvirtinimo padėjėjas (prieš pateikiant informaciją)
• Portalo padėjėjas (duomenų bazės patikrinimas 

informacijos teikimo metu)

• Patvirtinimo taisyklių sąrašas:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-
notification-format
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Patvirtinimo padėjėjas

• Integruotas į informacijos paruošimo įrankius. Patikrina 
įvestą informaciją prieš ją pateikiant. 

• Tikrina informacijos buvimą ir kokybę bei pirminės 
dokumentacijos nuoseklumą.
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Patvirtinimo ataskaita
• Patvirtinimo ataskaitoje pateikiami patikrinimų rezultatai:

 Nėra klaidų (dokumentacija priimta ir perduota valdžios 
institucijoms)

! Įspėjimas dėl kokybės taisyklių (dokumentacija priimta ir 
perduota valdžios institucijoms kartu su patvirtinimo ataskaita, 
kurioje nurodomi galimi informacijos trūkumai) 
x Klaidos (dokumentacija sistemos nėra priimta, reikalingas klaidų 
taisymas – dokumentacija kuriama ir teikiama iš naujo)



Dokumentacijos pateikimas
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Dokumentacijos pateikimo apžvalga

Įkėlimas ir 
pateikimas
Įkėlimas ir 
pateikimas

Pateikimo 
ataskaitos 
gavimas

Pateikimo 
ataskaitos 
gavimas

Tiekimas rinkai Atnaujinimas 

1 2 3 4



Įkėlimas ir pateikimas
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Informacijos paruošimas ir pateikimas 
internetu
• Sukūrus dokumentaciją pereinama prie jos 

pateikimo.
• Failas automatiškai įkeliamas -> Pateikti!
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Rankinis informacijos įkėlimas ir 
pateikimo puslapis
• Dokumentacija rankiniu būdu įkeliama į įkėlimo 

laukelį.
• Sėkmingai pateikus informaciją priskiriamas 

informacijos pateikimo numeris, kuris yra nuoroda į 
pateiktos informacijos ataskaitą.



Pateiktos informacijos ataskaita
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Pateiktos informacijos ataskaita
• Pateiktos informacijos 

santrauka.
• Pateiktos informacijos 

būsena: sėkmingai pateikta, 
sėkmingai pateikta su tam 
tikrais įspėjimais ar pateikimas 
nepavyko.

• Informacija apie pateikimą 
ir produktą – pirminė pateikta 
informacija, atnaujinimas, 
mišinio pavadinimas ir kt. bei 
išsamūs istoriniai duomenys.

• Valstybės narių sąrašas į kurių 
rinkas galima tiekti.

• Pateiktos informacijos 
įvykiai – svarbu nustatant 
kada galima tiekti rinkai. 
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Pateiktos informacijos
paieška

• Paieškos atlikimo galimybės:
• Funkcionalumas „rūšiuoti pagal“ 

(„Sort by“)
• Paieška bendrame sąraše, naudojant 

mygtukus „<„ arba „>“
• Pasirinktų paieškos kriterijų įvedimas

• Paieškos rezultatai eksportuojami į 
Excel failą

• Informacijos pateikimo numeris –
nuoroda į pateiktos informacijos 
ataskaitą

• Simboliai nurodantys pateiktos 
informacijos esamą būseną:
Pirminis informacijos pateikimas 
Atnaujintos informacijos pateikimas
Pavyko pateikti informaciją
Nepavyko pateikti informacijos



Tiekimas rinkai
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Valstybės narės – kaip jos pasiruošusios?
• Nuolat atnaujinama informacija apie Valstybės narių priimtus 

sprendimus, susijusius su: 
- Pasirengimu ir informacijos teikimo sistemos galimybėmis
- Priimamomis kalbomis
- Taikomais mokesčiais
- Pateikimo į rinką laiku

Member State overview 
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
appointed-bodies



Dėmesio atkreipimui…

• Šiuo metu ne visos šalys yra pasirengusios priimti suderintus 
pranešimus per ECHA portalą, todėl taiko esamus 
nacionalinius reikalavimus

• Informacijos pateikimas nepasirengusiai priimti Valstybės 
nariai 
• nėra laikomas atitinkančiu teisinius reikalavimus
• lieka duomenų bazėje iki Valstybė narė prisijungs ir priims 

pateiktą informaciją

• Informacijos pateikimo ataskaitoje nurodoma „Gauta [šalies 
pavadinimas]“
TAČIAU

-> patikrinkite Valstybės narių priimtus sprendimus ar jos 
yra prisijungusios ir priima pateiktus pranešimus
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Atnaujinimai
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Reikia atsižvelgti į tai, kad

• Pranešimas turi būti aktyvus ir nuolat atnaujinamas.
• Atnaujintas pranešimas yra peržiūrėta versija esamo 

pranešimo.
• Pranešimo atnaujinimas turi būti atliekamas prieš pakeistą 

mišinį patiekiant rinkai, jei
• Pasikeičia mišinio identifikaciniai duomenys (įskaitant UFI)
• Pasikeičia mišinio klasifikavimas
• Atsiranda naujos toksikologinės informacijos
• Pasikeitus sudėčiai koncentracijų ribos neatitinka VIII priede 

nurodytų ribų. 

• Pranešimas turi būti atnaujintas nedelsiant pvz. pasikeitė 
pakuotės tipas, pasikeitė kontaktai, reikalingas tam tikras 
klaidų ištaisymas…
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Reikšmingi sudėties pasikeitimai
• Pasikeitus informacijai apie sudėtį taip, kad sudėtinės dalys 

nebeatitinka VIII priede nurodytų ribų = reikalingas 
naujas UFI!

https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/
components-of-major-concern
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Atnaujinimo nurodymas
• Dokumentacijos antraštėje pasirenkama tinkamas 

pranešimo tipas („notification type“)

• Atliekant atnaujinimą nurodomas jo pagrindimas



Rekomendacijos ir 
pagalba
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ECHA rekomendaciniai dokumentai

https://echa.europa.eu/guidance-
documents/guidance-on-clp

• VIII priedas
• V 3.0 - išverstas
• V 4.0 - 2021

• Ženklinimas ir pakavimas

• Cheminės medžiagos gaminiuose
• Saugos duomenų lapai
• Cheminių medžiagų 

identifikavimas ir įvardinimas
https://echa.europa.eu/guidance-
documents/guidance-on-reach
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PCN praktinis gidas

• Neseniai atnaujinta
• Žingsnis po žingsnio 

kaip:
• naudotis įrankiais
• paruošti dokumentaciją
• patvirtinti ir kurti
• sugeneruoti peržiūros 

ataskaitą

https://poisoncentres.echa.europa.eu
/echa-submission-portal
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e-mokymosi puslapis

• Daugiau vizualios 
pagalbinės medžiagos:
• Animacijos 
• Internetiniai seminarai 
• Vaizdo įrašai

• Naujos vaizdo pamokos!
Step 1 - Creating a mixture dataset & checking 
the legal entity

Step 2 – Entering information in the mixture 
composition

Step 3 – Entering product and additional 
information

Step 4 - Explaining toxicological information 
and classification and labelling



Poison Centres Svetainė
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https://poisoncentres.echa.europa.eu
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Žingsniai pramonei

https://poisoncentres.echa.europa.eu/
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Prisijunkite prie mūsų LinkedIn!

https://www.linkedin.com/groups/12364138/

• Sekite Poison Centre komandos naujienas
• Užduokite klausimus ir prisijunkite prie bendruomenės 

diskusijų
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Reikia daugiau pagalbos?

• Nacionalinės pagalbos tarnybos
echa.europa.eu/support/helpdesks

• ECHA susisiekimo forma
echa.europa.eu/contact/clp



Ačiū!

Subscribe to our news at 
echa.europa.eu/subscribe

Follow us on Twitter
@EU_ECHA

Follow us on Facebook
Facebook.com/EUECHA

poisoncentres@echa.europa.eu


