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Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams
teiktinų pranešimų informacijai keliami reikalavimai
Įmonės, rinkai tiekiančios pavojingus mišinius, turi teikti informaciją apie juos
atitinkamoms valstybių narių paskirtoms įstaigoms. Susidarius ekstremaliai situacijai,
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai remdamiesi šia informacija teikia patarimus.
Reikalavimas pranešti taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. Jis paremtas Klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo reglamento VIII priedu.
KAS PRIVALO PRANEŠTI?
Pranešimus turi teikti importuotojai ir tolesni
naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus
sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip
pavojingi. Privaloma pranešti apie mišinius, skirtus
vartotojų, profesionaliam ir pramoniniam naudojimui.
KOKS TURI BŪTI PRANEŠIMO FORMATAS?
Įmonės privalomą informaciją turi pateikti suderintu
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams
skirto pranešimo formatu. Formatas paremtas XML ir
suderintas su IUCLID.
KOKIĄ INFORMACIJĄ REIKIA NURODYTI?
Visoms valstybėms narėms, kurių rinkai mišinys
tiekiamas, reikės nurodyti tą pačią informaciją.
Kontaktus – pranešimą teikiančio importuotojo ar
tolesnio naudotojo vardą, pavardę arba pavadinimą,
tikslų adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą.

Mišinio prekybinį pavadinimą (pavadinimus) – kai yra,
taip pat etiketėje nurodytą prekės ženklo pavadinimą,
produkto pavadinimą ir jo variantus.
Pakuotės rūšį ir dydį – pakuotės, kurioje mišinys
tiekiamas rinkai vartotojų arba profesionaliam
naudojimui. Pavyzdžiui, pakuotė gali būti butelis,
dėžutė arba aerozolio balionėlis. Dydis turi būti
nurodytas kaip pakuotės nominalioji talpa arba svoris.
Produkto kategoriją – kategoriją pagal suderintą
Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą
(EuPCS). Pasirinkta kategorija turi atitikti pagrindinę
gaminio paskirtį – tai galėtų būti, pavyzdžiui, trąšos,
skalbiklis arba oro gaivinimo priemonė.
Unikalų formulės identifikatorių (UFI) – UFI
generatoriaus nustatytą kodą, pavyzdžiui, J200-U0CW500A-Q2DA, kuris turi būti nurodytas ant gaminio
etiketės arba pakuotės ir įrašytas į pranešimą.
Informaciją apie pavojų – mišinio klasifikavimą pagal
žmogaus sveikatai keliamą ir fizinį pavojų.
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Be to, reikia nurodyti šią etiketės informaciją:
• pavojaus piktogramas,
• signalinį žodį,
• pavojingumo frazes,
• papildomą informaciją apie pavojus,
• atsargumo frazes.
Toksikologinę informaciją – informaciją apie tai,
kaip žmogus paprastai patiria mišinio poveikį,
pavyzdžiui, įkvėpęs, nurijęs arba per odą ar akis.
Joje turi būti nurodyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai
poveikio padariniai ir simptomai. Informacija apie
toksikologinį mišinio poveikį yra ta pati, kurią reikia
nurodyti saugos duomenų lapo 11 skirsnyje.
Informaciją apie fizikines ir chemines savybes –
pavyzdžiui, mišinio agregatinę būseną, spalvą ir
pH vertę.
Išsamią informaciją apie mišinio sudėtį –
informaciją apie visas mišinio sudedamąsias
dalis, jų koncentracijas mišinyje ir klasifikavimą.
Sudedamosios dalys gali būti medžiagos arba
mišiniai mišiniuose. Jų ir jų koncentracijų nurodymui
taikomos specialios taisyklės.

NUO KADA TAIKOMA PRIEVOLĖ PRANEŠTI?
Data, nuo kurios taikoma prievolė pranešti, priklauso
nuo galutinio mišinio paskirties.
• Mišiniai vartotojams: 2020 m. sausio 1 d.
• Mišiniai profesionaliam naudojimui: 2021 m. sausio
1 d.
• Mišiniai pramoniniam naudojimui: 2024 m. sausio 1 d.
Mišiniams, turintiems daugiau nei vieną nurodytų
paskirčių (tiesioginę arba netiesioginę – produkto,
kuriam gaminti mišinys naudojamas toliau tiekimo
grandinėje), taikoma anksčiausia nustatyta data.
Prieš atitinkamą taikymo datą mišiniui taikomi
galiojantys nacionaliniai informacijos reikalavimai.
Mišinius, apie kuriuos jau pranešta pagal nacionalinę
teisę, galima toliau gaminti iki 2025 m. sausio 1 d. Jei
iki šios datos mišinys pasikeičia, įmonėms gali tekti
pranešti apie tai pagal naujus VIII priede nustatytus
informacijos reikalavimus.
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Pradinis mišinys

Apie mišinius, skirtus naudoti tik pramoninės gamybos
vietose, galima pateikti ne visą informaciją – siauresnę
informaciją apie mišinio sudėtį, nurodytą saugos duomenų
lape, nurodant telefono numerį, kuriuo paskambinus
galima greitai gauti visą informaciją apie mišinį. Šis
telefono numeris apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurams turi būti prieinamas kasdien visą parą.

Vartotojų galutinis naudojimas
Pranešti reikia nuo 2020 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Daugiau gairių, pagalbinės medžiagos ir priemonių
rasite ECHA apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurų svetainėje:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt
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Profesionalus galutinis naudojimas
Pranešti reikia nuo 2021 m.
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Prievolė pranešti priklauso nuo galutinio
naudojimo
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Pramoninis galutinis naudojimas
Pranešti reikia nuo 2024 m.

