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ECHA 14-FS-04-LV 

Publiskais klasificēšanas un 
marķēšanas (C&L) saraksts 
 
Publiskais klasificēšanas un marķēšanas 
saraksts ir centrālā datubāze, kurā ir 
iekļauta klasificēšanas un marķēšanas 
informācija par paziņotajām ES tirgū 
pieejamajām vielām. Tajā ir iekļauts arī 
to vielu saraksts, kurām saskaņā ar CLP 
regulas VI pielikumu ir piešķirta 
saskaņotā klasificēšana un marķēšana. 
 
PAZIŅOJUMS KLASIFICĒŠANAS UN 
MARĶĒŠANAS SARAKSTAM 
 
Visām vielām, kuras bija apritē ES tirgū 
2010. gada 1. decembrī, bija jābūt paziņotām 
līdz 2011. gada 3. janvārim, bet jaunas vielas 
ir jāpaziņo viena mēneša laikā kopš to 
laišanas tirgū. Šobrīd ECHA ir saņēmusi 6 
miljonus paziņojumu par vairāk nekā 120 000 
vielu, un datubāze tiek paplašināta ar katru 
dienu. 

CLP Regula1 nosaka, ka visiem ES tirgū apritē 
esošu bīstamo vielu un visu vielu, kas ir 
jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu, 
importētājiem un eksportētājiem ir jāpaziņo 
ECHA par savu vielu klasificēšanu un 
marķēšanu viena mēneša laikā pēc to laišanas 
tirgū. Savukārt ECHA administrē klasificēšanas 
un marķēšanas (C&L) sarakstu, iekļaujot tajā 
visu paziņoto informāciju un nodrošinot 
publisku piekļuvi noteiktām datubāzes daļām 

                                           
1Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. 

(publiskais klasificēšanas un marķēšanas 
saraksts). 

PUBLISKAJĀ KLASIFICĒŠANAS UN 
MARĶĒŠANAS SARAKSTĀ IEKĻAUTĀ 
INFORMĀCIJA 
 
Publiskā klasificēšanas un marķēšanas 
saraksta saturs ir noteikts CLP regulā. To 
veido noteikti vielas identitātes elementi un 
visi klasificēšanas un marķēšanas (C&L) 
elementi. Tiek publicēti visu EINECS vielu EK 
nosaukumi un numuri, kā arī visas pārējās EK 
saraksta vielas, ja vien tas ir iespējams. 
Turklāt, ja vismaz viens paziņotājs ir 
klasificējis vielu atbilstoši REACH regulas 
119. panta 1. punktā minētajām bīstamības 
klasēm (kas aptver lielāko daļu CLP 
bīstamības klašu), tiek publicēti šādas vielas 
klasificēšanas un marķēšanas elementus no 
visiem paziņojumiem. Publicē tikai to IUPAC 
nosaukumu, kas ir norādīts paziņojumā, kurā 
ir iekļauta kāda no 119. panta 1. punktā 
minētajām bīstamības klasēm. 
 
Publiskajā klasificēšanas un marķēšanas 
sarakstā netiek iekļauta šāda informācija: 
• paziņotāja kontaktinformācija; 
• vielu sastāvs un piemaisījumu veids. 
 
Noteiktos gadījumos uz IUPAC nosaukumu 
var attiekties prasība ievērot konfidencialitāti 
un šā iemesla dēļ to nepublicē, pat ja viela ir 
paziņota kā bīstama (saskaņā ar 119. panta 
1. punktu). Sarakstā iekļauj vielu saskaņoto 
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klasificēšanu un marķēšanu (CLP regulas 
VI pielikuma 3.1. un 3.2. tabula). 
 
PUBLISKĀ SARAKSTA IZMANTOŠANA 
 
Publiskais saraksts piedāvā dažādas 
meklēšanas iespējas, pamatojoties uz vielas 
identitāti un klasifikāciju. Lietotājs, kuru 
interesē konkrēta viela vai vielu grupa, var to 
meklēt pēc pilna vai daļēja EK nosaukuma, 
CLP VI pielikuma indeksa nosaukuma un 
IUPAC nosaukuma vai pēc pilna vai daļēja EK, 
CAS vai CLP VI pielikuma indeksa numura. 
 
Lietošanas atvieglošanai klasifikācijas ir 
iedalītas pēc fiziskās bīstamības, bīstamības 
veselībai un videi, un lietotājs var izvēlēties 
bīstamības klases saīsinājumu un kategorijas 
kodus (piemēram, “Akūts toksiskums 4”) vai 
bīstamības apzīmējuma kodus (piemēram, 
H302). Meklēšanas rezultātus var precizēt, 
apvienojot vielas identitātes un klasifikācijas 
elementus. 
 
Meklēšanas rezultāti tiek attēloti, 
pamatojoties uz vielām. Izvēloties kādu no 
rezultātos iekļautajām vielām, lietotājs tiek 
novirzīts uz kopsavilkuma lapu, kurā vispirms 
ir redzami saskaņotie ieraksti (ja tādi ir), un 
pēc tam – kopīgās klasifikācijas no 
paziņojumiem. Izvēloties kādu konkrētu 
kopīgo klasifikāciju, tiek parādīts izvērsts 
kopīgā paziņojuma skats. 
 
INFORMĀCIJAS IZKĀRTOJUMS 
 
Vienas un tās pašas vielas paziņojumi tiek 
grupēti, pamatojoties uz vielas ciparu 
identifikatoriem. Ja vielai pastāv saskaņotā 
klasificēšana un marķēšana, tā tiek parādīta 
virs paziņojumiem. Noteiktiem grupu 
ierakstiem CLP regulas VI pielikumā nav 
piesaistīts konkrēts EK vai CAS numurs. 
Šādiem ierakstiem ne vienmēr ir iespējams 
automātiski atrast atbilstību ar paziņojumiem 
un saskaņotajiem ierakstiem. 
 
Visi paziņojumi, kuros vienā un tajā pašā veidā 
ir klasificēta viena viela, ir apvienoti. Tiek 
norādīts arī apvienoto paziņojumu skaits. 
Apvienojot ir ņemti vērā visi klasificēšanas un 
marķēšanas elementi, izņemot vielas 
agregātstāvokli/formu un jebkādus iemeslus, 
kuru dēļ ir piemērota noteikta bīstamības 
klases klasifikācija. Šīs atšķirības (ja 
piemērojams) ir atspoguļotas kopīgās 
klasifikācijas izvērstajā skatā. 

 
Apvienošana notiek automātiski un ECHA 
neveic tās manuālu pārbaudi. Paziņošanas 
procesa laikā pieļautu tehnisko kļūdu 
rezultātā tiks attēloti atšķirīgi apkopojumi. 
Paziņotājiem jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai vienotos par savu vielu 
klasifikāciju, izņemot gadījumus, kad pastāv 
juridiski iemesli atšķirīgām klasifikācijām, 
piemēram, atšķirīgs sastāvs vai piemaisījumu 
īpašības. 
 
Papildus katras apvienošanas pamatā esošo 
paziņotāju skaita norādīšanai sarakstā ir 
atzīmētas arī tās klasifikācijas, kas izriet no 
kopīgi iesniegtās REACH reģistrācijas  
dokumentācijas. 
 

PERSPEKTĪVAS 
 

Publiskais klasificēšanas un marķēšanas 
saraksts šobrīd ir ES lielākā individuāli un 
saskaņoti klasificētu vielu datubāze, un sava 
mēroga dēļ tas ir unikāls visā pasaulē. Tā 
publicēšana ir nozīmīgs posms ECHA atbildībā 
esošajā bīstamības paziņošanas procesā, un 
ilgtermiņā tas var palīdzēt uzlabot bīstamu 
vielu drošu izmantošanu no patērētāju, 
profesionālo lietotāju un rūpniecībā 
nodarbināto puses.  
 

Sarakstā glabājamās informācijas uzlabošana 
notiks, pakāpeniski īstenojot dažādus 
posmus, un šādas uzlabošanas 
nodrošināšanai būs nepieciešami apvienoti 
visu iesaistīto pušu centieni. Paziņotāji tiek 
aicināti pārbaudīt savu vielu klasificēšanas 
sarakstā un nepieciešamības gadījumā 
precizēt paziņojumus. Visus paziņojumus var 
ātri precizēt, izmantojot REACH-IT 
nodrošināto tiešsaistes rīku neatkarīgi no tā, 
kāda veida sākotnējās paziņošanas rīks tika 
izmantots (piemēram, IUCLID, apvienotas 
iesniegšanas rīks). Publiskā klasificēšanas un 
marķēšanas saraksta saturs tiek regulāri 
atjaunots. Iespējams, ka jauni paziņojumi un 
precizējumi jau esošajos nebūs redzami 
uzreiz pēc iesniegšanas, taču tie tiks iekļauti 
nākamās datu atjaunināšanas laikā. 
 

Lai iegūtu papildu informāciju un 
atbalstu, skatīt: 
 

• Jautājumi un atbildes par publisko klasificēšanas 
un marķēšanas sarakstu. 
• Tehniski jautājumi un atbildes par klasificēšanas 
un marķēšanas paziņojumiem. 
• Praktiski norādījumi Nr. 7: kā paziņot vielas 
klasificēšanas un marķēšanas sarakstam 
(pieejami 22 valodās). 
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