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UFI ir jo reikšmė jūsų produkto
etiketėse
Pagrindinė informacija įmonėms, kurios EEE1 rinkai pateikia pavojingus mišinius.

Nuo 2020 m. ant produktų etikečių
atsiras naujas etiketės elementas,
kurį sudarys 16 simbolių kodas,
vadinamas unikaliu mišinio
identifikatoriumi (UFI). Iki 2025 m.
UFI bus privaloma naudoti ant visų
produktų, kurie klasifikuojami kaip
keliantys pavojų sveikatai arba fizinį
pavojų, etikečių. Importuotojai ir
tolesni naudotojai, kurie tokius
produktus pateikia rinkai, turės
perduoti apsinuodijimų kontrolės
centrams konkrečią informaciją
apie produktą, įskaitant UFI. ECHA
apsinuodijimų kontrolės centrų
svetainėje galima rasti priemones
ir pagalbą, kuria galite pasinaudoti
kurdami UFI.
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Europos ekonominė erdvė – tai 28 Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.

Annankatu 18, p.o. box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | echa.europa.eu

KAS YRA UFI?
Unikalus mišinio identifikatorius, kurio akronimas yra UFI,
– tai 16 simbolių raidinis ir skaitinis kodas. Šį kodą turėsite
nurodyti ant savo produktų, kurių sudėtyje yra pavojingų
mišinių, etikečių.
Be UFI, apsinuodijimų kontrolės centrams taip pat
turėsite pateikti kitą informaciją apie savo mišinį ir
susijusius produktus, pvz., informaciją apie sudėtį, prekės
pavadinimą, spalvą, pakuotę, produkto kategoriją ir
toksikologinę informaciją. UFI siekiama nustatyti aiškų
ryšį tarp jūsų pateikiamos informacijos ir produkto, kurį
pateikiate rinkai.
Norint priskirti UFI, būtina, kad visuose produktuose, kurie
ženklinami tuo pačiu UFI ir apie kuriuos pranešta, būtų
naudojamas tos pačios sudėties mišinys.
KAIP BUS NAUDOJAMAS UFI?
UFI ir kitą jūsų pateiktą informaciją pirmiausia naudos
apsinuodijimų kontrolės centrai tuo atveju, kai sulauks
skambučio dėl pagalbos. Pavyzdžiui, apsinuodijimų
kontrolės centro operatoriui be prekės pavadinimo bus
galima padiktuoti ant produkto etiketės nurodytą UFI,
kad tiksliai informuotumėte apie su incidentu susijusį
produktą.
KĄ TURITE DARYTI, KAD SUKURTUMĖTE UFI?
Norėdami sukurti savo mišinio UFI, turite žinoti savo
įmonės PVM mokėtojo numerį (arba konkrečiais atvejais
įmonės raktą) ir su konkrečiu mišiniu susijusį formuluotės
numerį. Šiuos du numerius įrašius į ECHA internetinę
UFI kūrimo priemonę, jums bus pateiktas jūsų UFI kodas.
PVM mokėtojo numeris yra pagrindinė informacija, kuria
užtikrinama, kad jūsų UFI būtų unikalus ir nesutaptų su kitų
įmonių sukurtais UFI.
Labai tikėtina, kad jūsų įmonė jau naudoja vidinius mišinių
kodus. Jei šie kodai sudaryti tik iš skaitmenų (nuo 0 iki
268 435 255), juos galite tiesiogiai naudoti UFI kūrimo
priemonėje. Kitais atvejais, pvz., jeigu tai raidiniai ir
skaitiniai kodai arba juose naudojami kitokie simboliai,
pirmiausia savo mišiniams turėsite priskirti naujus

formuluočių numerius, kurie atitinka reikalaujamą formatą.
Labai svarbu, kad tais atvejais, kai mišinių sudėtys yra
skirtingos, to paties formuluotės numerio pakartotinai
nenaudotumėte kartu su tuo pačiu PVM mokėtojo numeriu.
UFI kūrimo priemonę ir naudotojo vadovą galite rasti
ECHA apsinuodijimų kontrolės centrų svetainėje,
kurioje informacija pateikiama 23 ES kalbomis. Jeigu
valdote didelį produktų portfelį, galite norėti savo
įmonės IT sistemoje sukurti nuosavą kūrimo priemonę,
kurią naudodami galėtumėte veiksmingai kurti didelius
kiekius UFI. Norėdami tai padaryti, turite perskaityti UFI
naudotojo vadovą.
AR UFI BUS APSAUGOTAS JŪSŲ VERSLO
INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS?
UFI sistemoje yra paisoma jūsų konfidencialios verslo
informacijos vientisumo. Pavyzdžiui, iš UFI neįmanoma
iššifruoti informacijos apie mišinio sudėtį. Informaciją apie
tai, kurio mišinio sudėtis užkoduota pateiktame UFI, žinos
tik apsinuodijimų kontrolės centrai. Taip UFI apsaugoma
jūsų konfidenciali verslo informacija.
KAIP UFI NAUDOJAMAS MIŠINIO MIŠINYJE TIEKIMO
GRANDINĖJE?
Rinkai pateikiamą mišinį dažnai sudaro mišinys mišinyje,
kitaip tariant, mišinys būna sudarytas iš dviejų ar daugiau
mišinių, kurie sumaišomi pagal mišinio ruošėjo nurodytas
specifikacijas. Atsižvelgiant į tai, kad iš UFI neįmanoma
iššifruoti konfidencialios informacijos apie mišinio sudėtį,
UFI gali būti saugiai naudojamas tiekimo grandinėje. UFI
galite gauti iš savo pirminio tiekėjo arba, užuot atskleidę
visą sudėtį, pateikti savo UFI tolesniam mišinio ruošėjui.
Tačiau prieš perduodant UFI tiekimo grandinės dalyviams,
būtina apie jį pranešti apsinuodijimų kontrolės centrams.
KADA REIKALINGAS NAUJAS UFI KODAS?
Tol, kol mišinio sudėtis išlieka ta pati, UFI kodas gali būti
toks pat, net jeigu pakeičiami kiti produkto aspektai (pvz.,
nauja pakuotė arba naujas prekės pavadinimas).
Naujas UFI turi būti sukurtas ir atspausdintas arba
pritvirtintas prie etiketės tik tais atvejais, kai
pakeičiama mišinio sudėtis, pvz., jeigu pridedamas,
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pašalinamas arba pakeičiamas komponentas, arba jeigu
komponentų koncentracijos pakeičiamos viršijant leistiną
koncentracijos intervalą. Turėsite užtikrinti mišinio
sudėties pokyčių stebėseną ir pasikeitus sudėčiai sukurti
naują UFI, informuoti apsinuodijimų kontrolės centrus ir
prireikus pakeisti savo produktų etiketes.
AR GALIMA VIENĄ UFI NAUDOTI ĮVAIRIEMS
PRODUKTAMS ARBA KELIS UFI NAUDOTI VIENAM
PRODUKTUI?
Jeigu produkte naudojamo mišinio sudėtis yra vienoda, ant
savo produktų etikečių galite naudoti tą patį UFI visose
EEE šalyse arba tą patį UFI galite naudoti ant vienai šaliai
skirtų produktų etikečių, net jeigu juos rinkai pateikiate
naudodami skirtingus prekės pavadinimus. Dėl duomenų
valdymo ir komercinių priežasčių, galite nuspręsti tam
pačiam mišiniui priskirti daugiau nei vieną UFI. Šiuo atveju
kiekvienas produktas turės savo UFI, net jeigu jame bus
naudojamas tas pats mišinys.
Nepaisant to, kurį metodą pasirinksite, labai svarbu,
kad kiekvienoje atitinkamoje rinkos srityje veikiančius
apsinuodijimų kontrolės centrus informuotumėte apie
teisingą UFI, kad skubią medicininę pagalbą teikiantys
asmenys galėtų vienareikšmiškai nustatyti produktą.
AR GALIMA UFI NAUDOTI NEPAVOJINGIEMS
MIŠINIAMS?
Taip pat gali būti naudinga UFI priskirti nepavojingam
mišiniui arba mišiniams, kurie klasifikuojami kaip pavojingi
tik aplinkai.
Jei savanoriškai nurodysite UFI ant galutinių produktų,
kuriuose yra tokių mišinių, etikečių, tai gali padėti
apsinuodijimų kontrolės centrams, nes informacija apie
bet kokį klasifikuojamą arba neklasifikuojamą produktą,
kuris nurodomas paskambinus į apsinuodijimų kontrolės
centrą, leidžia centro specialistams pateikti išsamesne
informacija pagrįstą sprendimą.
Tais atvejais, kai mišiniuose naudojami kiti mišiniai ir
kai tiekimo grandinėje perduodate informaciją apie
savo mišinį, galite norėti apsaugoti savo konfidencialią
verslo informaciją naudodami UFI. UFI naudojimas
etiketėje neprivalomas, tačiau jis turi būti pateikiamas
apsinuodijimų kontrolės centrams, kad pastarieji galėtų
nustatyti mišinio mišinyje ir susijusios informacijos ryšį.
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AR ETIKETĖJE VISADA REIKIA NAUDOTI UFI?
UFI turi būti atspausdintas ant visų jūsų produktų, kurių
sudėtyje yra pavojingų mišinių, etikečių arba prie jų
pritvirtintas. Jeigu produktai nėra ženklinami, pvz., tam
tikri pramonės įmonėse naudojami produktai, UFI gali būti
nurodomas saugos duomenų lape.
KOKIOS TAISYKLĖS TAIKOMOS NAUDOJANT UFI KODĄ
ETIKETĖJE?
Akronimas UFI (tas pats akronimas naudojamas visomis
kalbomis ir visais rašmenimis, jis nėra verčiamas) turi būti
užrašytas didžiosiomis raidėmis, o prie jo pridėtas 16
simbolių raidinis ir skaitinis kodas. Kodas yra padalijamas
į keturis blokus, kurių kiekvienas atskiriamas brūkšneliu.
Nors nenustatyti jokie konkretūs reikalavimai, pvz., dėl
šrifto rūšies ar dydžio, UFI turi būti aiškiai matomas ir
įskaitomas produkto etiketėje. Atsižvelgiant į skirtingus
etikečių dydžius ir kitus ženklinimo reikalavimus, kuriems
įgyvendinti reikalinga tam tikra erdvė etiketėje, UFI turėtų
būti pateikiamas lengvai randamoje vietoje (pvz., greta
brūkšninio kodo arba pavojingumo piktogramų). Iš esmės
privalote nustatyti, kaip kuo efektyviau atspausdinti ar
pritvirtinti UFI, kad apie jį būtų galima lengvai pranešti
apsinuodijimų kontrolės centrams.
IKI KADA REIKIA NURODYTI UFI ETIKETĖJE?

Warning

Company
P.O Box XXX
Street and number
Postal code, City
Country

UFI: H563-L90S-R783-J823

Produkto etiketės pavyzdys, kuriame aiškiai pateiktas
produkto UFI kodas.

Klausimai ir atsakymai bei pagalba:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Internetiniai seminarai:
https://echa.europa.eu/support/training-material/
webinars
Nacionalinės pagalbos tarnybos:
https://echa.europa.eu/lt/support/helpdesks

Annankatu 18, p.o. box 400, FI-00121 Helsinkis, Suomija | echa.europa.eu

© Europos cheminių medžiagų agentūra, 2018 m. vasaris

Įmonės turi būti pasirengusios naudoti UFI etiketėse
iki sueis joms taikomas galutinis terminas pateikti šią
produkto informaciją apsinuodijimų kontrolės centrams.
Praktiškai tai reiškia, kad UFI kūrimo ir atitinkamų
produkto etikečių spausdinimo darbai jūsų įmonės veiklos
plane turėtų būti kruopščiai suplanuoti, kad juos būtų
galima įvykdyti iš anksto iki susijusių galutinių pateikimo
terminų – tai reikėtų pradėti daryti jau šiandien.

Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
sit amet velit hendrerit scelerisque.
Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
felis et tincidunt. Etiam eget felis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam porta est blandit fermentum in vel
enim. Aliquam mattis magna mauris,
dapibus nisi interdum semper
sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
elementum. Etiam venenatis lacus
Ut sed libero mauris. Ut et urna
at neque varius, vel varius arcu
tempus nisl laoreet fringilla.
laoreet.
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Jūsų įmonė bus įpareigota perduoti UFI ir kitą produkto
informaciją nauju suderintu formatu iki 2020 m. sausio
1 d.. Ši pareiga taikoma plačiam vartojimui skirtiems
mišiniams. Dėl profesionaliam naudojimui skirtų mišinių
UFI ir informaciją privaloma perduoti iki 2021 m. sausio
1 d., o dėl pramoniniam naudojimui skirtų mišinių – tik iki
2024 m. sausio 1 d. Dėl rinkoje jau esančių mišinių atitiktį
reikės užtikrinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tai
reiškia, kad iki 2025 m. sausio 1 d. visų rinkoje esančių
susijusių produktų etiketėse turės būti nurodytas UFI.

Instructions for
use

