Kas jādara tālāk
Pārbaudiet produkta marķējumu – vai tas satur
piktogrammas un bīstamības un drošības prasību
apzīmējumus? Ja, nē, varat saņemt palīdzību:
•• Drošības datu lapa: SDS 2. sadaļā ir iekļauta
klasifikācijas un marķējuma informācija
•• ECHA tīmekļa vietne
•• Jūsu nozares asociācija
•• Jūsu valsts CLP palīdzības dienests: varat
saņemt informāciju savā valodā
•• ECHA klasifikāciju un marķējumu saraksts:
uzzināsiet, kā vielu klasificē citi uzņēmumi un vai
tai ir saskaņota klasifikācija
•• Piemērojiet vielām saskaņotu klasifikāciju
•• Izmantojiet piegādātāja klasifikāciju un
marķējumu, ja nemaināt ķīmisko vielu sastāvu
•• Iepakojiet un marķējiet maisījumu atbilstoši CLP
regulas prasībām
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Ķīmisko vielu
klasificēšana un
marķēšana

Atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem:
http://echa.europa.eu/lv/support/qas-support
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MVU

Īss ieskats ķīmisko vielu
klasificēšanā un marķēšanā ES

Bīstamo ķimikāliju klasificēšana, marķēšana
un iepakošana ES notiek saskaņā ar pasaulē
pieņemto sistēmu. Tā atvieglo starptautisko
tirdzniecību un nodrošina ķīmisko risku
konsekventu paziņošanu, uzlabojot veselību un
drošību un nekaitējot videi. Vienotu noteikumu
ievērošana visā pasaulē vairo sabiedrības uzticību
ķimikāliju drošas lietošanas jomā.
Sāciet ar:
http://echa.europa.eu/lv/support/small-andmedium-sized-enterprises-smes
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Papildu informācija par CLP regulu vietnē:
http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp

Juridiskie termini un svarīgākā informācija tiek
sniegta 23 ES valodās. Varat izmantot "ECHAterm" tiešsaistes pakalpojumu, lai lejupielādētu
bīstamības un drošības prasību apzīmējumus
marķējumam.
http://echa.cdt.europa.eu

Ķimikāliju
klasificēšana, marķēšana
un iepakošana
Ja Jūsu uzņēmums piegādā bīstamas ķimikālijas ES
teritorijā, tās jāmarķē saskaņā ar Klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu. CLP
regulas prasības nodrošina ķimikāliju radīto
apdraudējumu nepārprotamu paziņošanu darba
ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā ar
piemērotas klasifikācijas un marķējuma palīdzību.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/
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ĶĪMISKAIS MARĶĒJUMS INFORMĒ PAR
•• ķimikālijas nosaukumu un produkta
identifikatoru;
•• piegādātāja nosaukumu, adresi un tālruņa
numuru;
•• ķimikāliju daudzumu paketē;
•• bīstamības piktogrammām, signālvārdiem,
bīstamības un drošības prasību apzīmējumiem.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/
labelling
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PIEŅEMIET LĒMUMU PAR KLASIFIKĀCIJU UN
MARĶĒJUMU
Ja ķimikālijas atbilst klasifikācijas kritērijiem
kā bīstamas, jums tās jāmarķē. Jums jāizskata
visas bīstamības klases un pazīmes un jāpieņem
lēmums par atbilstošu klasifikāciju attiecībā uz
fizikālo, veselības vai vides bīstamību. Pēc šā
lēmuma pieņemšanas, jāatlasa pareizie marķējuma
elementi.
http://echa.europa.eu/lv/support/mixtureclassification/decide-on-classification-andlabelling
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CLP piktogrammas
Uzliesmojošs – nopietns
ugunsgrēks, nonākot saskarē
ar dzirkstelēm, liesmām vai
karstumu
Toksisks ūdens organismiem
Ilgtermiņa kaitējums ekosistēmai

Var radīt ļoti smagu ilgtermiņa
ietekmi uz veselību

Rada ādas un acu apdegumu
Iznīcina metālu
Apdraud dzīvību arī nelielos
daudzumos un īslaicīgi
iedarbojoties
Ādas un acu iekaisums
Kaitīga ietekme uz veselību
Bīstams ozona slānim
Sprādzienbīstams – jutīgs pret
uguni, karstumu, vibrāciju vai
berzi
Izraisa vai pastiprina aizdegšanos
Palielina ugunsbīstamību
Tvertne karstumā var uzsprāgt
Ļoti auksts šķidrums var radīt
apdegumus

»» http://echa.europa.eu/lv/chemicals-in-ourlife/clp-pictograms

LIETOJIET SASKAŅOTO KLASIFIKĀCIJU UN
MARĶĒJUMU
Dažām vielām ir saskaņota klasifikācija un marķējums
(C&L), lai nodrošinātu atbilstīgu risku pārvaldību.
Saskaņotās klasifikācijas un marķējuma lietošana
ir obligāta. Saraksts ar bīstamām vielām, kurām ir
pieejama saskaņota C&L, tiek pastāvīgi atjaunināts.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/
harmonised-classification-and-labelling
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PAZIŅOJIET ECHA ĶIMIKĀLIJU KLASIFIKĀCIJU
Ja laižat bīstamu vielu tirgū, jums jāpaziņo ECHA
tās klasifikācija un marķējums viena mēneša
laikā. Importētājiem šo mēnesi skaita no dienas,
kad viela kā tāda vai viela maisījumā tiek fiziski
ievesta ES.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/clinventory/notification-to-the-cl-inventory
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VIENOJIETIES AR CITIEM UZŅĒMUMIEM PAR
VIELU KLASIFIKĀCIJU UN MARĶĒJUMU
Ja vienu un to pašu vielu klasificē dažādi, jums
jāvienojas ar citiem uzņēmumiem. Klasificēšanas
un marķēšanas platforma ir apspriežu forums, kurā
varat apspriest vielu klasifikāciju un marķējumu un
vienoties par piemērotu klasifikāciju.
http://echa.europa.eu/lv/information-onchemicals/cl-inventory/cl-platform
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PĀRBAUDIET DROŠĪBAS DATU LAPAS
Drošības datu lapas (SDS) ir galvenais rīks, kas
nodrošina, lai piegādātāji paziņo pietiekami daudz
informācijas piegādes ķēdē, nodrošinot vielu un
maisījumu drošu lietošanu.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/
safety-data-sheets
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