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REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų) bei CLP (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo) reglamentai nustato tam tikras pareigas kurių privalo laikytis 

cheminių medžiagų ir mišinių platintojai. 

 

Kas yra platintojai? 

Platintojai tai Europos ekonominėje erdvėje 

(toliau – EEE) įsisteigęs fizinis arba juridinis 

asmuo, įskaitant mažmenininką, kuris tik 

sandėliuoja ir tiekia rinkai tretiesiems 

asmenims skirtą cheminę medžiagą – atskirą 

ar esančią mišinio ar gaminio sudėtyje. 

Mažmenininkas tai dalyvis, kuris parduoda 

cheminę medžiagą – atskirą ar esančią 

mišinio ar gaminio sudėtyje vartotojams ir 

(arba) profesionaliems naudotojams 

mažmenos parduotuvėse. Sandėliavimo 

paslaugas teikiantys asmenys, kurie tik 

sandėliuoja chemines medžiagas ar mišinius 

trečiosioms šalims, taip pat priskiriami 

platintojams. 

 

Tol kol platintojai neatlieka jokių operacijų ar 

veiklos su cheminėmis medžiagomis, kurios 

pagal REACH būtų apibrėžtos kaip 

„naudojimas“ jų prievolės apsiriboja 

informacijos apie jūsų platinamas prekes 

perdavimu iš vieno tiekimo grandinės dalyvio 

kitam.  

 

 

 

 

Nesate platintojas jeigu: 

• perkate medžiagas už EEE ribų ir tiekiate 

juos EEE rinkai                esate 

importuotojas; 

• perkate medžiagas 

ar mišinius EEE teritorijoje, 

maišote juos tam, kad 

susidarytų naujas mišinys, 

praskiedžiate arba perpilate 

juos iš vienos talpos į kitą bei 

tiekiate juos rinkai              esate 

tolesnis naudotojas. 

 

Platintojų pareigos pagal REACH 

reglamentą 

Platintojai privalo: 

✓ perduoti saugos informacija apie 

platinamų cheminių medžiagų ir 

Platintojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus 

Dažnai platintojas ne tik sandėliuoja ir tiekia 

rinkai chemines medžiagas ar mišinius, dėl to 

gali atsirasti kitos pareigos 
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mišinių keliamą riziką ir pavojus, 

įskaitant ir saugos duomenų lapus; 

✓ įsitikinti, kad jų platinamos cheminės 

medžiagos, atskiros ar esančios 

mišinių sudėtyje, patiekimas į EEE 

rinką būtų teisėtas, t.y, kad medžiagos 

būtų užregistruotos, jei to 

reikalaujama pagal REACH 

reglamentą; 

✓ įsitikinti, kad tiekdami rinkai gaminius, 

kuriuose yra 0,1% arba daugiau SVHC 

medžiagos, pateikia klientams 

pakankamai savo turimos 

informacijos, kad tokį gaminį būtų 

galimas saugiai naudoti. 

 

Platintojai taip pat turi pareigų susijusių su 

saugos duomenų lapais (SDL).  Prieš 

pateikdami pavojingų cheminių medžiagų 

ar mišinių SDL‘us, platintojai privalo: 

✓ įsitikinti, kad SDL ir pridedamas 

poveikio scenarijus, pateikiamas 

oficialia šalies, kurioje cheminė 

medžiaga ir mišinys tiekiami rinkai, 

kalba;  

✓ užtikrinti, kad į SDL būtų įtrauktos 

specialios nacionalines nuostatos 

pvz. nacionalinė profesinio poveikio 

ribinė vertė ar informaciją dėl atliekų 

šalinimo; 

✓  atsiminti, kad SDL 1 skirsnyje 

nurodžius savo kontaktus, tampa 

atsakingi už SDL turinį 

 

 

 
 

 

Platintojų pareigos pagal CLP 

reglamentą 

Platintojai privalo užtikrinti, kad visos 

pavojingos cheminės medžiagos ar mišiniai, 

kuriuos jie tiekia rinkai,  yra tinkamai 

paženklinti ir supakuoti. T.y. platintojai 

privalo patikrinti ar etiketė 

atitinka CLP reglamento 

reikalavimus: 

• parengta 

valstybės narės, kurioje 

cheminė medžiaga ar 

mišinys tiekiami rinkai, 

valstybine kalba; 

• pateikta ES 

tiekėjų kontaktinė 

informacija; 

• pateiktos reikalavimus atitinkančios 

pavojaus piktogramos; 

• pateikta informacija apie pavojų 

(pavojingumo ir atsargumo frazės bei 

signaliniai žodžiai).

 Daugiau informacijos apie platintojų 

pareigas rasite: 

https://echa.europa.eu/lt/support/getting

-started/distributor 

Platintojai taip pat privalo saugoti bei leisti 

susipažinti su visa informacija, kuri 

reikalinga jo pareigoms vykdyti pagal 

REACH ir CLP reglamentus ne mažiau kaip 

10 metų. 
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