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Ko darīt tālāk
Pārbaudiet produkta etiķeti! Vai uz tās ir norādītas 
piktogrammas un bīstamības un drošības prasību 
apzīmējumi?  Ja nav, varat saņemt palīdzību:  

 • Drošības datu lapā: DDL 2. iedaļā ir norādīta 
informācija par klasificēšanu un marķēšanu

 • ECHA tīmekļa vietnē 
 • Nozares apvienībā
 • Valsts klasificēšanas, marķēšana un iepakošanas 

palīdzības dienestā, kur var saņemt informāciju 
jums saprotamā valodā

 • ECHA klasifikācijas un marķējumu sarakstā jūs 
uzzināsiet, kā vielu ir klasificējuši citi uzņēmumi 
un vai tai ir harmonizēta klasifikācija

 • Piemērojiet vielām harmonizēto klasifikāciju
 • Izmantojiet piegādātāja noteikto klasifikāciju un 

marķējumu, ja nemaināt ķīmisko vielu sastāvu
 • Iepakojiet un marķējiet savu maisījumu 

atbilstoši CLP regulai 
 
Plašāku informāciju par CLP regulu skatiet 
vietnē: 
 » http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/

understanding-clp

Juridiskā terminoloģija un nozīmīga informācija 
ir sniegta 23 ES valodās. Jūs varat izmanot ECHA 
terminu tiešsaistes rīku, lai lejupielādētu etiķešu 
bīstamības un drošības prasību apzīmējumus.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/lv/home

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 
meklējiet vietnē:

 » http://echa.europa.eu/lv/support/qas-support

 
MVU

Bīstamo ķīmisko vielu klasificēšana, marķēšana un 
iepakošana ES pamatojas uz pasaulē apstiprinātu 
sistēmu. Tā sekmē starptautisko tirdzniecību 
un nodrošina pastāvīgu saziņu par ķīmisko vielu 
radīto bīstamību, ļaujot uzlabot veselību, drošību 
un rūpes par vidi. Vienots noteikumu kopums visā 
pasaulē sekmē sabiedrības uzticību ķīmisko vielu 
drošai lietošanai. 

Sāciet meklēt informāciju šeit: 
 » http://echa.europa.eu/lv/sme 
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Īsi norādījumi par ķīmisko vielu 
klasificēšanu un marķēšanu ES

Ķīmisko vielu 
klasificēšana un 
marķēšana
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Ķīmisko vielu klasificēšana, 
marķēšana un iepakošana

Ja jūsu uzņēmums piegādā bīstamas ķīmiskas 
vielas ES, pirms to laišanas tirgū šīs vielas ir 
jāmarķē atbilstoši Klasificēšanas, marķēšanas un 
iepakošanas (CLP) regulai. Šīs regulas prasības 
nodrošina, ka strādājošie un patērētāji Eiropas 
Savienībā tiek skaidri informēti par ķīmisko vielu 
radīto bīstamību līdz ar ķīmisko vielu attiecīgu 
klasificēšanu un marķēšanu.  

 » http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/
understanding-clp

ĶĪMISKĀS VIELAS ETIĶETĒ IR REDZAMA ŠĀDA 
INFORMĀCIJA 

 • Ķīmiskās vielas nosaukums un produkta 
identifikators

 • Piegādātāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs 
 • Ķīmiskās vielas daudzums iepakojumā
 • Bīstamības piktogrammas, signālvārdi, 

bīstamības un drošības prasību apzīmējumi 
 » http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/

labelling

PIEŅEMIET LĒMUMU PAR KLASIFICĒŠANU UN 
MARĶĒŠANU 
Ja jūsu ķīmiskās vielas atbilst bīstamu vielu 
klasifikācijas kritērijiem, jums tās ir attiecīgi 
jāmarķē. Jums ir jāņem vērā visas bīstamības 
klases un diferenciācijas, kā arī jālemj par 
piemērotu klasifikāciju attiecībā uz fizikālo 
bīstamību, kā arī bīstamību veselībai un videi. Pēc 
šā lēmuma pieņemšanas jums jāizvēlas pareizi 
marķējuma elementi. 

 » http://echa.europa.eu/lv/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

IZMANTOJIET HARMONIZĒTO KLASIFICĒŠANU 
UN MARĶĒŠANU
Noteiktām vielām ir harmonizēta klasificēšana 
un marķēšana, lai nodrošinātu pienācīgu risku 
pārvaldību.  Harmonizētā klasificēšana un 
marķēšana ir obligāta.  To bīstamo vielu saraksts, 
kam ir harmonizēta klasificēšana un marķēšana, 
tiek pastāvīgi atjaunināts.  

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

PAZIŅOJIET ECHA SAVU ĶĪMISKO VIELU 
KLASIFIKĀCIJU
Ja laižat tirgū bīstamu vielu, jums viena mēneša 
laikā jāinformē ECHA par tās klasifikāciju un 
marķēšanu.  Importētāju gadījumā viena mēneša 
termiņu skaita no dienas, kad viela atsevišķi vai 
maisījumā ir fiziski ievesta ES teritorijā.

 » http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

VIENOJIETIES AR CITIEM UZŅĒMUMIEM 
PAR JŪSU VIELU KLASIFICĒŠANU UN 
MARĶĒŠANU 
Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par to 
paziņoto un reģistrēto vielu klasificēšanu un 
marķēšanu, kas saņemtas no ražotājiem un 
importētājiem, skatiet klasifikācijas un marķējumu 
sarakstu.

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

PĀRBAUDIET DROŠĪBAS DATU LAPAS
Drošības datu lapas (DDL) ir galvenais līdzeklis, 
lai panāktu, ka piegādātāji piegādes ķēdē paziņo 
pietiekami daudz informācijas vielu un maisījumu 
drošai lietošanai.

 » http://echa.europa.eu/lv/safety-data-sheets

CLP piktogrammas

Karsēšanas rezultātā tvertne 
sprāgst 
Ļoti auksts šķidrums, pieskaroties 
rada kriogēnus apdegumus

Bīstams dzīvībai pat mazās 
devās un pēc īsas iedarbības

Ilgtermiņā būtiski ietekmē 
veselību

 
Sprādzienbīstams — reaģē uz 
uguni, siltumu, vibrācijām vai 
berzi

 
Izraisa vai veicina degšanu 
Palielina ugunsbīstamību

Viegli uzliesmojošs — dzirksteļu, 
liesmu un karstuma iedarbībā 
sākas spēcīgs ugunsgrēks

Ādas un acu kairinājums 
Nelabvēlīgi ietekmē veselību 
Kaitē ozona slānim

Izraisa ādas un acu apdegumus 
Korozīvi iedarbojas uz metāliem

Toksisks ūdens organismiem 
Ilgtermiņa kaitējums ekosistēmai

 » http://echa.europa.eu/lv/regulations/clp/clp-
pictograms
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