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Tolesni veiksmai
Patikrinkite savo produkto etiketę: ar joje yra 
piktogramos ir pavojingumo bei atsargumo frazės?  
Jeigu ne, informacijos galite ieškoti:  

 • Saugos duomenų lape SDS 2 skirsnyje 
pateikiama informacija apie klasifikavimą ir 
ženklinimą

 • ECHA svetainėje 
 • Savo pramonės sektoriaus asociacijoje
 • Savo nacionalinėje CLP pagalbos tarnyboje. Joje 

informaciją galite gauti savo kalba
 • ECHA klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje. 

Jame sužinosite, kaip cheminę medžiagą 
klasifikavo kitos įmonės ir ar jai taikoma 
suderinta klasifikacija

 • Taikykite suderintą medžiagų klasifikaciją
 • Naudokite savo tiekėjo nustatytą klasifikavimą 

ir ženklinimą, jeigu nekeičiate cheminių 
medžiagų sudėties

 • Savo mišinį pakuokite ir ženklinkite laikydamiesi 
CLP reglamento reikalavimų 
 
Daugiau informacijos apie CLP reglamentą 
teikiama adresu 
 » https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/

understanding-clp

Teisinės sąvokos ir svarbiausia informacija 
pateikiama 23 ES kalbomis. Galite pasinaudoti 
internetine ECHA terminų duomenų baze ir 
atsisiųsti etiketėms skirtas pavojingumo ir 
atsargumo frazes.

 » https://echa-term.echa.europa.eu/lt/home

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus 
klausimus:

 » https://echa.europa.eu/lt/support/qas-
support

 
MVĮ

Pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimas, 
ženklinimas ir pakavimas ES yra grindžiamas 
pasauliniu lygmeniu sutarta sistema. Ji 
palengvina tarptautinę prekybą ir padeda 
užtikrinti nuoseklų informavimą cheminių pavojų 
klausimais taip sudarant geresnes sveikatos, 
saugumo ir rūpinimosi aplinka sąlygas. Laikantis 
vieno pasaulinio taisyklių rinkinio užtikrinamas 
visuomenės pasitikėjimas saugiu cheminių 
medžiagų naudojimu. 

Pradėkite čia: 
 » http://echa.europa.eu/lt/sme 
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Cheminių medžiagų 
klasifikavimas,  
ženklinimas ir pakavimas
Jeigu jūsų įmonė tiekia ES pavojingąsias chemines 
medžiagas, prieš pateikdami jas rinkai turite jas 
paženklinti pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 
reglamentą (CLP). CLP reglamente nustatytais 
reikalavimais užtikrinama, kad, naudojant tinkamą 
klasifikavimą ir ženklinimą, darbuotojai ir vartotojai 
Europos Sąjungoje būtų aiškiai informuojami apie 
cheminių medžiagų keliamus pavojus.  

 » https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/
understanding-clp

CHEMINĖS MEDŽIAGOS ETIKETĖJE PARODOMA: 
 • cheminės medžiagos pavadinimas ir produkto 

identifikatorius;
 • tiekėjo pavadinimas, adresas ir telefono 

numeris; 
 • pakuotėje esančios cheminės medžiagos kiekis;
 • pavojingumo piktogramos, signaliniai žodžiai, 

pavojingumo ir atsargumo frazės. 
 » http://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/

labelling

NUSPRĘSKITE, KAIP KLASIFIKUOSITE IR 
ŽENKLINSITE 
Jeigu jūsų cheminės medžiagos atitinka pavojingų 
medžiagų klasifikavimo kriterijus, privalote jas 
ženklinti. Turite išnagrinėti visas pavojingumo 
klases ir skirtumus, nuspręsti dėl tinkamos 
klasifikacijos atsižvelgdami į fizinius pavojus, 
pavojų sveikatai arba pavojų aplinkai. Priėmę 
šį sprendimą, privalote pasirinkti teisingus 
ženklinimo elementus. 

 » https://echa.europa.eu/lt/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

SUDERINTOS KLASIFIKACIJOS IR  
ŽENKLINIMO NAUDOJIMAS
Tam tikroms medžiagoms taikomas suderintas 
klasifikavimas ir ženklinimas (CLH) siekiant 
užtikrinti tinkamą rizikos valdymą.  Suderintą 
klasifikavimą ir ženklinimą privaloma naudoti.  
Pavojingų medžiagų, kurioms taikomas suderintas 
klasifikavimas ir ženklinimas, sąrašas nuolat 
atnaujinamas.  

 » https://echa.europa.eu/lt/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

INFORMUOKITE ECHA APIE SAVO CHEMINIŲ 
MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMĄ
Jeigu rinkai teikiate pavojingą medžiagą, privalote 
per vieną mėnesį informuoti ECHA apie jos 
klasifikavimą ir ženklinimą.  Importuotojų atžvilgiu 
mėnuo skaičiuojamas nuo dienos, kai atskirai arba 
mišinyje naudojama medžiaga fiziškai įvežama į 
ES.

 » https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

SUSITARKITE SU KITOMIS ĮMONĖMIS  
DĖL SAVO MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMO IR 
ŽENKLINIMO 
Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje galite 
rasti daugiau informacijos apie praneštų ir 
įregistruotų medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, 
kurią gavote iš gamintojų ir importuotojų.

 » https://echa.europa.eu/lt/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

PATIKRINKITE INFORMACIJĄ SAUGOS 
DUOMENŲ LAPUOSE
Saugos duomenų lapai yra pagrindinė priemonė, 
padedanti užtikrinti, kad tiekėjai kitiems tiekimo 
grandinės dalyviams pateiktų pakankamai 
informacijos ir būtų galima saugiai naudoti jų 
tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius.

 » https://echa.europa.eu/lt/safety-data-sheets

CLP piktogramos

Kaitinama pakuotė gali sprogti 
Labai šaltas skystis, prilietus 
sukelia nudegimus

Net ir nedidelis trumpalaikis 
poveikis kelia pavojų gyvybei

Daro labai rimtą ilgalaikį poveikį 
sveikatai

 
Sprogi – reaguoja su ugnimi, 
karščiu, vibracija arba trynimusi

 
Sukelia arba stiprina ugnį Didina 
gaisro pavojų

Degios – užsidega nuo kibirkščių, 
liepsnos, karščio

Odos ir akių dirginimas 
Neigiamas poveikis sveikatai 
Ardo ozono sluoksnį

Sukelia odos ir akių nudegimus 
Ėsdina metalą

Toksiška vandens organizmams 
Ilgalaikė žala ekosistemai

 » https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/clp-
pictograms
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