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veiktas redakcionālas izmaiņas un dokumenta pārformatēšana;
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Priekšvārds
Šajā dokumentā ir aprakstīti specifiski marķēšanas un iepakošanas noteikumi, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1272/2008 1 (CLP regula jeb CLP) III un IV sadaļā minētajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem. Šā dokumenta mērķis ir palīdzēt vielu un maisījumu
ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietotājiem un izplatītājiem efektīvi piemērot
CLP regulu.
Šajās vadlīnijās ir iekļauti būtiski grozījumi no CLP regulas 2., 4., 5. un 8. pielāgojuma
tehnikas attīstībai (Adaptation to Technical Progress – ATP), kā arī izmaiņas, ko nosaka
CLP regulas ATP attiecībā uz šķidru veļas mazgāšanas līdzekļu vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā marķēšanu un iepakošanu (Regula (ES) Nr. 1297/2014).
Šajā dokumentā ir ietvertas arī būtiskas izmaiņas, kas ieviestas ar Komisijas Regulu (ES)
Nr. 2017/542, ar ko groza CLP regulu, pievienojot VIII pielikumu par saskaņotu informāciju saistībā ar ārkārtas reaģēšanu veselības jomā.
Visi pašreizējie ECHA vadlīniju dokumenti ir pieejami ECHA tīmekļa vietnē:
https://echa.europa.eu/support/guidance.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu
un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006; OV L 353, 31.12.2008.,
1. lpp. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601).
1
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1. Ievads
1.1 Kam paredzēts šis dokuments?
Šis dokuments attiecas uz ķīmisko vielu un maisījumu piegādātājiem, proti:


vielu ražotājiem un importētājiem;



maisījumu importētājiem;



vielu un maisījumu pakārtotajiem lietotājiem, tostarp sastāva izstrādātājiem;



vielu un maisījumu izplatītājiem, tostarp mazumtirgotājiem.

Visiem piegādātājiem pirms vielu un maisījumu laišanas ES tirgū ir jānodrošina, ka viņu
piegādātās vielas un maisījumi ir marķēti un iepakoti atbilstoši CLP regulas (jeb CLP) noteikumiem.

1.2 Kas aprakstīts šajā dokumentā?
Dokumentā ir sniegti norādījumi par vielu un maisījumu marķēšanas un iepakošanas
prasībām, kas izklāstītas CLP regulā. Vadlīnijas sākas 2. nodaļā ar vispārīgu pārskatu,
tostarp aprakstot juridisko pamatojumu, CLP regulas darbības jomu un CLP marķējumu
atjauninājumus. Šajā nodaļā ir ietverta informācija arī par klasifikācijas, marķēšanas, iepakošanas un CLP marķējuma atjaunināšanas termiņiem. Vadlīnijas turpinās 3. nodaļā
un 4. nodaļā, kurās paskaidrotas marķēšanas un iepakošanas prasības, kā arī CLP marķējuma elementu piemērošanas noteikumi. 5. nodaļā ir sniegtas vadlīnijas par īpašiem
CLP bīstamības marķējuma aspektiem (piemēram, par atbrīvojumiem no dažām marķēšanai un iepakošanai noteiktajām prasībām, CLP un pārvadāšanas marķējuma noteikumu
mijiedarbību un marķēšanas noteikumiem īpašos unikāla iepakojuma gadījumos). Visbeidzot, vadlīniju 6. nodaļā un 7. nodaļā ir aprakstīti praktiski piemēri, ilustrējot dažādas situācijas, kas ir iespējamas marķējuma izstrādes laikā.
Jo īpaši šo vadlīniju mērķis ir paskaidrot:


kādi aspekti jāņem vērā, aplēšot vajadzīgo etiķetes lielumu;



kādi papildu informācijas veidi ir iespējami un kur šo informāciju izvietot uz etiķetes (šā vadlīniju dokumenta 4.8. nodaļa);



nosacījumus atbrīvojumiem no prasībām mazam iepakojumam;



mijiedarbību starp CLP un pārvadāšanas marķējuma noteikumiem;



tehniskās prasības šķidriem veļas mazgāšanas līdzekļiem vienreizējai lietošanai
paredzētā šķīstošā iepakojumā;



kā atlasīt piemērotāko drošības prasību apzīmējumu kopumu etiķetei;



kā izkārtot informāciju marķējumā, lai tā būtu pietiekami labi salasāma.

Sīkāku informāciju par CLP kritēriju piemērošanu fizikālās, veselības un vides bīstamības
gadījumā skatīt Vadlīnijās par CLP kritēriju piemērošanu. Lai iegūtu vispārēju priekšstatu
par CLP regulā aprakstītajiem pamatjautājumiem un procedūrām, ieteicams skatīt Ievada vadlīnijas par CLP regulu.
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2. Vispārīgs pārskats
2.1 Juridiskais pamats
CLP regula ir ES regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
Tās pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas
globāli harmonizētā sistēma (ANO GHS). Eiropas Savienībā CLP regula stājās spēkā
2009. gada 20. janvārī, un patlaban tā ir juridiski saistoša arī Eiropas Ekonomikas zonas
(EEZ) valstīs (Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) 2. CLP regula, sākot ar 2015. gada
1. jūniju, aizstāja noteikumus, kas izklāstīti Bīstamo vielu direktīvā 67/548/EEK (DSD)
un Bīstamo preparātu direktīvā 1999/45/EK (DPD) (skatīt šā vadlīniju dokumenta
2.4. nodaļu). CLP regula ir tieši piemērojama piegādātājiem ES, kuri ražo, importē, lieto
vai izplata ķīmiskās vielas un maisījumus.
Šajās vadlīnijās ir izskaidroti CLP marķēšanas un iepakošanas noteikumi, kā arī ar dažu
piemēru palīdzību atainots, kā var noformēt etiķetes.
Kopumā CLP marķējumā jānorāda tie marķējuma elementi, kas pārņemti no ANO GHS,
tostarp bīstamības piktogrammas, signālvārdi un bīstamības un drošības prasību apzīmējumi, kā arī attiecīgā gadījumā – papildu informācija, kas raksturo vielai vai maisījumam
piešķirto klasifikāciju. Tajā pašā laikā CLP regulā ir saglabāti daži DSD un DPD aprakstītie
marķēšanas principi, piemēram, atbrīvojumi no prasībām mazam iepakojumam. Lai izpildītu konkrētas bīstamības informācijas prasības, kas vēl nav noteiktas ANO GHS, kā arī
iekļautu citus marķējuma elementus, kuru lietošanu nosaka citi ES tiesību akti, CLP regula attiecībā uz marķējumu ievieš jēdzienu “papildu informācija”.
Visām piegādātajām vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami un atrodas iepakojumā, jābūt marķētiem saskaņā ar III sadaļu (“Bīstamības paziņošana marķējuma veidā”),
un to iepakojumam jābūt saskaņā ar CLP regulas IV sadaļu (“Iepakojums”).
Papildus etiķetei, drošības datu lapa (DDL) ir vēl viens svarīgs bīstamības paziņošanas
instruments, kas paredzēts tikai profesionāliem/rūpnieciskiem lietotājiem. DDL obligātais
formāts un saturs ir noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulas) 31. pantā un
II pielikumā 3. Šie noteikumi ir pielāgoti, lai tos varētu saskaņot ar ANO GHS, kā arī lai
tie pilnībā atbilstu CLP regulai. Informācijai, kas sniegta bīstamības marķējumā un DDL
2.2. punktā attiecībā uz to pašu vielu vai maisījumu, jābūt konsekventai 4.
Sīkāku informāciju par DDL sagatavošanu skatīt Vadlīnijās par drošības datu lapu sagatavošanu.

CLP regula tika iekļauta EEZ līgumā ar 2012. gada 15. jūnija EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu
Nr. 106/2012, ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un
sertifikācija) (OV L 309, 8.11.2012., 6.–6. lpp.).
2

REACH regulu groza ar Komisijas regulām Nr. 453/2010 un Nr. 2015/830, aizstājot REACH regulas
II pielikumu ar šo tiesību aktu pielikumiem, lai saskaņotu prasības drošības datu lapu sagatavošanai
ar
ANO GHS
noteikumiem
drošības
datu
lapu
sagatavošanai,
skatīt:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).
3

CARACAL ir apstiprinājušas interpretāciju, ka nav nepieciešama noklusējuma prasība ievietot DDL
unikālo formulas identifikatoru (UFI) (izņemot neiesaiņotus maisījumus). Lūgums ņemt vērā, ka CLP
VIII pielikuma un REACH II pielikuma grozījumu priekšlikumi pašlaik tiek apspriesti CARACAL līmenī
(sīkāku informāciju par UFI skatīt šā vadlīniju dokumenta 4.8.1.1. apakšnodaļā).
4
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2.2 Marķēšanas un iepakošanas darbības joma atbilstoši CLP regulai
Parasti vielas un maisījumus, ko laiž tirgū, piegādā iepakojumā, uz kura izvietota vajadzīgā marķējuma informācija. Viela vai maisījums jāmarķē atbilstoši CLP noteikumiem,
ja:


viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams;



maisījums, pat ja tas nav klasificēts kā bīstams, ir minēts CLP 25. panta
6. punktā. Šādā gadījumā kopā ar produkta identifikatoru, piegādātāja nosaukumu un tālruņa numuru jānorāda arī papildu marķējuma elementi atbilstoši CLP
II pielikuma 2. daļas noteikumiem.

Turklāt sprādzienbīstams izstrādājums (t. i., izstrādājums, kas satur vienu vai vairākas
sprādzienbīstamas vielas vai maisījumus), kas atbilst CLP I pielikuma 2.1. sadaļā aprakstītajiem kritērijiem, jāmarķē atbilstoši CLP noteikumiem.
Vielas un maisījumi, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1107/2009 5 (Augu aizsardzības
līdzekļu regula jeb PPPR) vai Regula (ES) Nr. 528/2012 (Biocīdu regula jeb BPR), attiecīgi jāmarķē ar CLP marķējuma elementiem. Vielām un maisījumiem, uz kuriem attiecas
PPPR, jāparāda arī papildu apzīmējums EUH401 “Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai
un videi, ievērojiet lietošanas pamācību” (skatīt CLP 25. panta 2. punktu). Tomēr šajos
tiesību aktos noteiktie marķēšanas noteikumi joprojām ir pilnībā piemērojami visiem produktiem, kas ietilpst to darbības jomā (skatīt CLP regulas 47. apsvērumu). Piemēram,
minētajos tiesību aktos ir atsevišķas prasības šādu vielu un maisījumu marķējuma atjaunināšanai, un to piegādātājiem jāpiemēro minētās prasības, nevis CLP noteikumi (skatīt
arī CLP 30. panta 3. punktu). Vēl viena atkāpe no CLP regulas ir atšķirīgu noteikumu piemērošana attiecībā uz to, kādu informāciju var izklāstīt bukleta veidā, kā alternatīvu, lai
izpildītu marķējuma informācijas prasības (skatīt šā vadlīniju dokumenta
5.3.1.1. apakšnodaļu).
CLP regulā ir minēti arī atbrīvojumi no marķēšanas un iepakošanas prasībām, piemēram,
iepakojumam, kurš ir tādā formā vai tik mazs, ka tam nav iespējams piemērot vispārējos marķēšanas noteikumus (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.3.1. apakšnodaļu). Turklāt
CLP regula atļauj piegādātājiem nenorādīt noteiktus marķējuma elementus (skatīt šā
vadlīniju dokumenta 5.3.2. apakšnodaļu).
Plašai sabiedrībai var piegādāt noteiktas vielas un maisījumus arī bez iepakojuma, un
tādā gadījumā vielai vai maisījumam jāpievieno marķējuma elementu kopija, piemēram,
kā papildu informācija rēķinā. Patlaban tas attiecas tikai uz lietošanai gataviem cementa
maisījumiem un betonu mitrā veidā (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.4. apakšnodaļu).

2.3 Atkāpes no marķēšanai izvirzītajām prasībām īpašos gadījumos
CLP regulā ir definētas atkāpes no CLP marķēšanas prasībām īpašos gadījumos un apstākļos, kādos piemēro minētās atkāpes. Viens šāda īpaša gadījuma piemērs ir metāli
kompaktā formā. CLP regulas 23. panta d) punktā ir noteikts, ka konkrētos gadījumos
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, kas
stājās spēkā 2011. gada 14. jūnijā. Tomēr Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. pantā ir precizēts, ka
noteiktu pārejas periodu laikā jāturpina piemērot Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz aktīvajām vielām, kas uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.
5
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atbrīvojumi no marķēšanai izvirzītajām prasībām attiecas uz: “metāliem kompaktā
formā, sakausējumiem, maisījumiem, kas satur polimērus, maisījumiem, kas satur
elastomērus”.
CLP regulas I pielikuma 1.3.4.1. punkts papildina CLP regulas 23. pantu, paredzot nosacījumus, kad marķēšana nav nepieciešama, proti: “ja tie nav bīstami cilvēku veselībai,
tos ieelpojot, uzņemot ar barību vai tiem nonākot saskarē ar ādu, vai ūdens videi tai
veidā, kā tie ir laisti tirgū”.
CLP juridiskajā tekstā nav noteikts, kad metāls jāuzskata par metālu kompaktā formā.
Nav iespējams paredzēt pēc noklusējuma piemērojamu daļiņu lieluma ierobežojumu, lai
noteiktu, vai CLP 23. pants attiecas uz kādu metālu.
Lai piemērotu atbrīvojumu no marķēšanas prasībām, ražotājam vai piegādātājam jāspēj
pierādīt, ka metāls vai sakausējums nerada bīstamību tādā veidā, kādā to laiž tirgū. DDL
2.1. apakšiedaļā jānorāda metāla klasifikācija un informācija par marķēšanas atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz tirgū laisto veidu.
Attiecībā uz citiem CLP 23. pantā aprakstītajiem gadījumiem skatiet minēto CLP pantu un
tās I pielikuma 1.3. punktu, jo šajā dokumentā nav sniegti sīkāki norādījumi par tiem.

2.4 CLP bīstamības marķējuma klasificēšanas, marķēšanas, iepakošanas un atjaunināšanas termiņi
CLP regula tika ieviesta pakāpeniski, līdz tā pilnībā stājās spēkā 2015. gada 1. jūnijā. Šā
pārejas perioda laikā vienlaikus bija spēkā daži CLP regulas noteikumi un iepriekšējie tiesību akti (DSD un DPD), lai uzņēmumiem būtu laiks ieviest CLP noteikumus. Tomēr uzņēmumi drīkstēja brīvprātīgi pilnībā piemērot CLP regulu, sākot ar tās spēkā stāšanās
datumu.
Attiecībā uz vielām to klasificēšanai, marķēšanai un iepakošanai bija jāatbilst CLP regulas
noteikumiem no 2010. gada 1. decembra. Tie paši noteikumi no 2015. gada 1. jūnija attiecas arī uz maisījumiem. Pārejas periods attiecībā uz maisījumiem, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar DPD un jau bija laisti tirgū pirms 2015. gada 1. jūnija, beidzās 2017. gada 1. jūnijā.
DSD un DPD vairs nav piemērojamas nekādos apstākļos, un tagad vielas un
maisījumi ir jāklasificē, jāmarķē un jāiepako saskaņā ar CLP regulu. Vielām un
maisījumiem šī klasifikācija jānorāda DDL. Vairs nav spēkā prasība DDL norādīt DSD
klasifikāciju vielām kā tādām vai maisījumu sastāvā esošām vielām, vai DPD klasifikāciju maisījumiem. Jānorāda tikai attiecīgā informācija atbilstoši CLP regulai (skatīt arī
Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu).
Ja tiek veiktas izmaiņas klasifikācijā un marķējumā un pārskatītā klasifikācija ir stingrāka
vai ir nepieciešams norādīt jaunus papildu marķējuma elementus, atbilstoši CLP 30. pantam piegādātājam šī informācija marķējumā jāatjaunina bez liekas kavēšanās, t. i., tik
ātri, cik vien iespējams.
Ja marķējumā ir izdarāmas citas izmaiņas, nevis tās, kas aprakstītas iepriekš (piemēram,
ja pārskatītā klasifikācija ir mazāk stingra vai ir mainījusies piegādātāja kontaktinformācija), piegādātājam 18 mēnešu laikā jāatjaunina marķējums.
Ja jauna vai atjaunināta harmonizētā klasifikācija izriet no CLP regulas pielāgošanas tehnikas attīstībai (ATP), piemērošanas datums tiek norādīts ATP.
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Citas marķējuma izmaiņas, kas jāīsteno 18 mēnešos, ietver arī marķējuma informācijas
atjaunināšanu atsevišķiem maisījumiem, uz kuriem attiecas īpaši papildu marķēšanas
noteikumi saskaņā ar CLP II pielikuma 2. daļu.
Tomēr Biocīdu regulā un Augu aizsardzības līdzekļu regulā ir citi noteikumi par marķējuma atjaunināšanu, un vielu vai maisījumu piegādātājiem jāpiemēro šie noteikumi minēto tiesību aktu ietvaros.
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3. Marķēšanas un iepakošanas prasības saskaņā ar CLP
regulu
3.1 Vispārīgie marķēšanas noteikumi
Vispārīgie un īpašie noteikumi par CLP marķējuma saturu un piemērošanu ir noteikti CLP
31. pantā.
Ar CLP regulu nosaka, ka etiķetes cieši piestiprina vienai vai vairākām tā iepakojuma
virsmām, kurā tieši ievietota viela vai maisījums, un tām jābūt horizontāli salasāmām, ja
iesaiņojums ir novietots normālā stāvoklī. Pašiem marķējuma elementiem, jo īpaši bīstamības piktogrammām, skaidri jāizceļas uz etiķetes fona. Turklāt visiem marķējuma elementiem jābūt tādā izmērā un attālumā citam no cita, lai tos būtu viegli izlasīt. Tiem jābūt skaidriem un nenodzēšamiem. Etiķete nav nepieciešama, ja marķējuma elementi ir
skaidri norādīti uz paša iepakojuma.

3.2 CLP bīstamības marķējuma elementi
Atbilstoši CLP 17. pantam uz vielas un maisījuma, kas klasificēti kā bīstami, jābūt etiķetei ar šādiem elementiem:


piegādātāja(-u) nosaukums, adrese un tālruņa numurs;



vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumā, ja tas ir pieejams plašai
sabiedrībai, ja vien šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma;



produkta identifikatori;



bīstamības piktogrammas – attiecīgā gadījumā;



atbilstošs signālvārds – attiecīgā gadījumā;



bīstamības apzīmējumi – attiecīgā gadījumā;



atbilstoši drošības prasību apzīmējumi – attiecīgā gadījumā;



papildu informācijas iedaļa – attiecīgā gadījumā.

Saskaņā ar CLP VIII pielikumu 6 vajadzības gadījumā jāpievieno arī unikālais formulas
identifikators (UFI), t. i., uzdrukāts vai piestiprināts CLP regulas 45. panta un CLP regulas VIII pielikumā norādīto maisījumu marķējumam (skatīt šā vadlīniju dokumenta
4.8.1.1. apakšnodaļu) 7.
Jāņem vērā, ka uz noteiktiem marķējuma elementiem attiecas prioritātes principi. Šie
principi ir sīkāk apskatīti turpmākajās nodaļās.


6

Atbilstoši CLP regulai uz etiķetes izmanto tās/to dalībvalsts(-u) oficiālo valodu vai
valodas, kurā(-ās) vielu vai maisījumu laiž tirgū, ja vien attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nav noteikusi(-ušas) citādi 8. Piegādātāji var minēto prasību izpildīt, izgatavojot daudzvalodu etiķetes, kurās tiek iekļautas to valstu oficiālās valodas,

Skatīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 2017/542.

Ņemiet vērā, ka CARACAL ir apstiprinājušas iespēju uzdrukāt UFI uz iepakojuma pārējās marķējuma informācijas tuvumā, nevis uz etiķetes. Lai gan Eiropas Komisija un lielākā daļa dalībvalstu
uzskata, ka CLP 32. panta 4. punkta un 31. panta 5. punkta vienotā izpratne to pieļauj, pamatojoties
uz ierobežotu skaitu dalībvalstu piezīmju, ir jāpabeidz šīs juridiskās interpretācijas apspriešana attiecībā uz to, vai pašreizējais tiesību dokuments jau pieļauj šādu vienotu izpratni un vai ir vajadzīgi
grozījumi VIII pielikuma A daļas 5.2. iedaļā un CLP 25. panta 7. punktā.
7

Skatīt tabulu “Etiķetēs un drošības datu lapās izmantojamā valoda”, kas pieejama ECHA tīmekļa
vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling.
8

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
16

4.0. redakcija – 2019. gada marts
kurās vielu vai maisījumu piegādā, vai izgatavojot atsevišķas etiķetes katrai valstij, katru atbilstošajā valodā vai valodās.

Ja piegādātāji vēlas, viņi marķējumā var izmantot arī citas valodas, ne tikai obligāti norādāmās, ar noteikumu, ka visās valodās ir norādīta vienāda informācija. Tomēr tas nedrīkst ietekmēt marķējumā obligāti norādāmās informācijas salasāmību vai būt par iemeslu atbrīvojumam no marķēšanas prasībām (skatīt šā vadlīniju dokumenta
5.3.1. apakšnodaļu).

3.3 Informācijas izvietojums CLP bīstamības marķējumā
CLP 32. pantā ir daži ierobežoti noteikumi, ar kuriem paredz informācijas izvietojumu uz
etiķetes. Tomēr sīkāk tas, kā izvietot marķējuma elementus, ir atstāts tās personas ziņā,
kura atbild par etiķetes noformēšanu. Vispārīga prasība ir informācijas izkārtošana tādā
veidā, lai tā būtu viegli salasāma un saprotama. Piemēri ir sniegti turpmāk 1. tabulā.
1. tabula. CLP marķēšanas prasības un piegādātāja izvēle
CLP prasība (32. pants)

Piemērs lēmumam, kura pieņemšana ir
atstāta piegādātāja kompetencē

Bīstamības piktogrammas, signālvārdus, bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus uz etiķetes izvieto kopā.

Piegādātājs var brīvi izvēlēties piktogrammu
izvietojumu.

Bīstamības apzīmējumus uz etiķetes izvieto
kopā.

Piegādātājs var izvēlēties kārtību, kādā izvieto
bīstamības apzīmējumus.
Piegādātājs var izvēlēties, vai šīs grupas izvietot pa kreisi, pa labi vai jebkur citur uz etiķetes.

Drošības prasību apzīmējumus uz etiķetes izvieto kopā.

Piegādātājs var izvēlēties kārtību, kādā izvieto
drošības prasību apzīmējumus, bet viņam jānodrošina, lai tie atrastos kopā ar bīstamības
apzīmējumiem.
Piegādātājs var izvēlēties, vai izvietot šīs grupas pa kreisi, pa labi vai jebkur citur uz etiķetes.

Ja etiķetē ir izmantota vairāk nekā viena valoda, bīstamības apzīmējumus un drošības
prasību apzīmējumus uz etiķetes grupē kopā
pēc valodas.

Ja piegādātājam jāizmanto alternatīvi līdzekļi,
lai izpildītu CLP 31. panta prasības saistībā ar
valodu(-ām), kas prasīta(-as) kādā konkrētā
dalībvalstī, viņš var izvēlēties, vai to darīt, izmantojot atlokāmas etiķetes, piesietas birkas
vai uz ārējā iepakojuma, saskaņā ar CLP
I pielikuma 1.5.1. apakšpunktu.

Jebkāda papildu informācija, kas norādīta CLP
25. pantā, jāiekļauj papildu marķējuma informācijai paredzētajā etiķetes daļā un jāizvieto
līdzās tiem marķējuma elementiem, kas minēti CLP 17. panta 1. punkta a)–
g) apakšpunktā.

Piegādātājs var izvēlēties, kā vizuāli atdalīt šo
daļu no daļas, kurā izvietoti tie marķējuma
elementi, kas minēti CLP 17. panta 1. punkta
a)–g) apakšpunktā. Viņš var arī izlemt izvietot
šo informāciju vairākās etiķetes vietās.

Marķējuma elementiem jābūt viegli salasāmiem (31. panta 3. punkts).

Pilnus teikumus ieteicams nedalīt un izkārtot
vienā rindā, ja iespējams. Fonta lielumam un
attālumam starp burtiem jābūt pietiekami lielam un atbilstošam etiķetes izmēriem.
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3.4 CLP noteikumi par vielu un maisījumu iepakošanu
Pirms sīkāka CLP iepakošanas prasību izklāsta lasītājs jāiepazīstina ar trim CLP definīcijām.
2. panta 35. punkts: “iepakojums” ir viss iepakošanas procesā iegūtais produkts – to
veido iepakojums un iepakojuma saturs.

2. panta 36. punkts: “iepakojuma materiāls” ir viena vai vairākas tvertnes un jebkādi citi komponenti vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertnes varētu veikt ietvēruma
funkcijas un citas drošības funkcijas.

2. panta 37. punkts: “starpiepakojums” ir iepakojums starp iekšējo iepakojumu vai
izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.
CLP 35. pantā ir aprakstītas bīstamu vielu vai maisījumu iepakošanas prasības. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka:


iepakojums ir izstrādāts, veidots un nostiprināts tā, lai nebūtu iespējama satura
noplūde;



materiāli, no kā izgatavots iepakojums un stiprinājumi, nav jutīgi pret satura izraisītiem bojājumiem vai spējīgi veidot bīstamus savienojumus, reaģējot ar saturu;



iepakojums un stiprinājums viscaur ir stingrs un blīvs, lai nodrošinātu, ka tas nekļūs vaļīgs;



ar noņemamo aizdari aprīkots iepakojums ir izstrādāts tā, lai to varētu nostiprināt
atkārtoti, nepieļaujot satura noplūdi;



iepakojums, ko piegādā plašākai sabiedrībai, neizraisa bērnu aktīvu ziņkārību un
nemaldina patērētājus;



iepakojumam nav tāda veida grafiskais noformējums, kas ir līdzīgs noformējumam, kādu izmanto pārtikai vai dzīvnieku barībai, vai medicīnas vai kosmētiskajiem izstrādājumiem, kas maldinātu patērētājus.

Uzskata, ka iepakojums, kas atbilst transportēšanas tiesību aktu prasībām, atbilst iepriekš minētajos punktos noteiktajām prasībām (tomēr ņemiet vērā, ka ar iepriekš minētajos punktos iekļauto nosacījumu izpildi parasti nepietiek, lai izpildītu transportēšanas
tiesību aktu prasības).
Attiecībā uz vielām un maisījumiem, ko paredzēts piegādāt plašai sabiedrībai, CLP regulā
ir paredzēti noteikumi par:


bērniem nepieejamas aizdares, arī bērniem nepieejamu stiprinājumu, izmantošanu (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.4.1. apakšnodaļu);



taustāmu briesmu brīdinājuma zīmju (TBZ) izmantošanu (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.4.1. apakšnodaļu);



šķidriem patēriņa veļas mazgāšanas līdzekļiem vienreizējai lietošanai paredzētā
šķīstošā iepakojumā (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.4.2. apakšnodaļu).

Pirmās divas prasības ir piemērojamas īpašām bīstamības klasēm/kategorijām vai noteiktu

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
18

4.0. redakcija – 2019. gada marts

vielu, kas ir citas vielas vai maisījuma sastāvā, koncentrācijas dēļ (skatīt šā vadlīniju dokumenta 2. un 3. tabulu).

3.4.1 Bērniem nepieejama aizdare un taustāmas briesmu brīdinājuma zīmes
Šajā apakšnodaļā aprakstītie noteikumi attiecas tikai uz tādu produktu iepakojumu, kas
paredzēti plašai sabiedrībai, piemēram, produktu, kurus pārdod/piedāvā mazumtirgotājs
vai nocenoto preču tirdzniecības vietā, ja plašai sabiedrībai ir tieša pieeja tiem, un produktu, kas tiek pārdoti plašai sabiedrībai tīmekļa vietnēs.
Prasības attiecībā uz bērniem nepieejamu aizdari un taustāmām briesmu brīdinājuma zīmēm neattiecas uz tādu produktu iepakojumu, kuri paredzēti tikai profesionāliem lietotājiem.
Bērniem nepieejama aizdare
Bērniem nepieejams iepakojums 9 ir iepakojums, kas sastāv no tvertnes un atbilstošas
aizdares, kuru grūti atvērt (vai kura kavē piekļūt saturam) maziem bērniem vecumā līdz
piecdesmit diviem mēnešiem, bet kuru nav grūti pareizi lietot pieaugušajiem 10.
CLP II pielikumā minēti divi bērniem nepieejamas aizdares veidi, ko izmanto šādiem iepakojumiem:


atverams un neaizverams iepakojums – iepakojums, ko nevar atkārtoti pienācīgi aizvērt, kad no tā ir izņemts viss saturs vai daļa no satura, piemēram, blisteriepakojums vai gaisa atsvaidzinātāja atkārtoti uzpildāmie trauki;



atverams un no jauna aizverams iepakojums – iepakojums (piemēram,
viena litra pudele vai piecu litru tvertne), ko pēc sākotnējās atvēršanas var atkārtoti aizvērt un lietot daudzas reizes, saglabājot drošību.

Iepriekš minēto iepakojumu aizdarēm atbilstoši CLP II pielikumam jāatbilst šādiem standartiem ar grozījumiem:


EN ISO 8317 (atverams un no jauna aizverams iepakojums) un



CEN EN 862 (atverams un neaizverams iepakojums).

Atbilstību iepriekš minētajiem standartiem var apliecināt tikai laboratorijas, kas atbilst
EN ISO/IEC 17025 standartam ar grozījumiem. EN ISO/IEC 17025 standarts attiecas uz
testēšanas laboratoriju kompetenci un nosaka tās prasības laboratorijām, kuras jāizpilda,
lai apstiprinātu, ka tām ir atbilstoša tehniskā kompetence un spēja nodrošināt tehniski
ticamus rezultātus. Īpašos gadījumos, kas minēti CLP II pielikuma 3.1.4.2. iedaļā, t. i.,
ja šķiet acīmredzams, ka iepakojums ir pietiekami drošs bērniem, jo viņi nevar piekļūt
saturam bez rīku palīdzības, iepriekš minētie testi par atkārtoti nenoslēdzamiem un atkārtoti noslēdzamiem iepakojumiem nav jāveic 11.

Ņemiet vērā to, ka CLP juridiskajā tekstā un EN standartā izmantotā terminoloģija atšķiras. CLP
regula attiecas uz iepakojumu, kas aprīkots ar bērniem nepieejamu aizdari, bet standarts EN ISO
8317 attiecas uz bērniem nepieejamu iepakojumu.
9

10

Atbilstoši standartam EN ISO 8317.

11

Skatīt arī Ziņojums par Foruma pilotprojektu attiecībā uz bērniem nepieejamām aizdarēm.
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Ar bērniem nepieejamu aizdari jāaprīko jebkura tilpuma iepakojums, kurš ikvienam pieejams mazumtirdzniecībā un satur vielu vai maisījumu, kas:


klasificēts akūtas toksicitātes 1.–3. kategorijā (perorāls: H300 un H301, dermāls:
H310 un H311, kā arī ieelpojot: H330 un H331), STOT pēc vienreizējas iedarbības
1. kategorijā (H370), STOT pēc atkārtotas iedarbības 1. kategorijā (H372) vai
ādas iekaisumu izraisošu vielu 1. kategorijā, 1A, 1B un 1C apakškategorijā
(H314), vai



klasificēts kā kaitīgs ieelpojot (H304), izņemot vielas un maisījumus, kas tiek
laisti tirgū aerosolu veidā vai tvertnēs, kuras ir aprīkotas ar noslēgtu smidzināšanas ierīci; vai



satur metanolu koncentrācijā, kas ir 3 % vai lielāka, vai dihlormetānu 1 % koncentrācijā vai lielākā (skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 3. tabulu).

Taustāmas briesmu brīdinājuma zīmes (TBZ)
Iepakojumi, kas aprīkoti ar taustāmām briesmu brīdinājuma zīmēm, ļauj akliem cilvēkiem vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārliecināties, vai iepakojumā ir bīstama viela
vai maisījums. TBZ jāizvieto uz iepakojuma tādā veidā, lai to varētu sataustīt pirms piekļūšanas iepakojuma saturam. Brīdinājums jāizvieto tā, lai cita veida reljefi raksti neradītu apjukumu. Precīzu TBZ izvietojumu nosaka EN ISO standarts 11683.
TBZ jābūt sataustāmai visu ieplānoto iepakojuma lietošanas laiku standarta noslodzes
apstākļos. TBZ nav jāizvieto uz ārējā iepakojuma, piemēram, uz kartona kārbas, kurā iepakota stikla pudele 12.
Atbilstoši CLP II pielikumam TBZ jāatbilst standartam EN ISO 11683 ar grozījumiem. Obligātais standarta TBZ simbols (“standarta” simbols ISO standartā) ir vienādmalu trīsstūris. Izņēmuma gadījumos (ja standarta simbola izmantošana nav fiziski iespējama) var
lietot trīs punktu simbolu. Ja fiziski nav iespējams izmantot arī trīs punktu simbolu, var
izmantot trīs mm simbolu 13.
Ar TBZ jāaprīko jebkura tilpuma iepakojums, kas ir ikvienam pieejams mazumtirdzniecībā un satur vielu vai maisījumu, kurš klasificēts:


akūtas toksicitātes 1.–4. kategorijā (perorāls: H300, H301 un H302; dermāls:
H310, H311 un H312; kā arī ieelpojot: H330, H331 un H332);



ādas iekaisumu izraisošu vielu 1. kategorijā, 1A, 1B un 1C apakškategorijā
(H314);



cilmes šūnu mutagenitātes 2. kategorijā (H341);



kancerogenitātes 2. kategorijā (H351);



toksicitātes reproduktīvai sistēmai 2. kategorijā (H361);



sensibilizācijas ieelpojot 1. kategorijā, 1.A un 1.B apakškategorijā (H334);



STOT pēc vienreizējas iedarbības 1. vai 2. kategorijā (H370 un H371);



STOT pēc atkārtotas iedarbības 1. vai 2. kategorijā (H372 un H373);



kā bīstams ieelpojot 1. kategorijā (H304);

12

Atbilstoši standartam EN ISO 11683.

13

Trīsstūra, trīs punktu un trīs mm simbola izkārtojums ir precizēts standartā EN ISO 11683.
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uzliesmojošu gāzu 1. un 2. kategorijā (H220 un H221);



uzliesmojošu šķidrumu 1. un 2. kategorijā (H224 un H225); vai



uzliesmojošu cietu vielu 1. un 2. kategorijā (H228).

Atbilstoši CLP II pielikuma 3.2.1.2. iedaļai TBZ nav jāizvieto uz transportējamām gāzes
tvertnēm. TBZ nav nepieciešama arī aerosoliem un tvertnēm, kam ir noslēgta smidzināšanas ierīce un kas satur vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā bīstami ieelpojot, ja
vien tie nav klasificēti vienā vai vairākās citās iepriekš minētajās bīstamības kategorijās.
2. tabulā ir sniegts to bīstamības klasifikāciju pārskats, kuru gadījumā jāpiemēro CLP noteikumi par bērniem nepieejamu aizdari un/vai TBZ. 3. tabulā ir uzskaitītas vielas, kuru
gadījumā var piemērot CLP noteikumus par bērniem nepieejamu aizdari un/vai TBZ, ja
tās ir citu vielu vai maisījumu sastāvā noteiktā koncentrācijā.
2. tabula. Bīstamības klasifikācijas, kuru gadījumā jāpiemēro CLP noteikumi par
bērniem nepieejamu aizdari un/vai taustāmām briesmu brīdinājuma zīmēm
Bīstamības klase, kategorija

Akūta toksicitāte (1.–3. kategorija)

Bērniem
nepieejama aizdare

Taustāmas
briesmu
brīdinājuma zīmes






Akūta toksicitāte (4. kategorija)
STOT SE 1





STOT SE 2
STOT RE 1








Elpceļu sensibilizācija (1. kategorija, 1.A un 1.B apakškategorija)
Bīstams ieelpojot (1. kategorija)
Ņemiet vērā, ka bērniem nepieejama aizdare un TBZ nav vajadzīgi, ja
vielu vai maisījumu piegādā aerosola veidā vai tvertnē, kas aprīkota
ar noslēgtu izsmidzināšanas ierīci, un ja viela vai maisījums nav klasificēts citā bīstamības kategorijā, kam vajadzīga bērniem nepieejama
aizdare vai TBZ.




STOT RE 2
Kodīgs ādai (1. kategorija, 1.A, 1.B un 1.C apakškategorija)







Cilmes šūnu mutagenitāte (2. kategorija)



Kancerogenitāte (2. kategorija)



Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai (2. kategorija)



Uzliesmojošas gāzes (1. un 2. kategorija)



Uzliesmojoši šķidrumi (1. un 2. kategorija)



Uzliesmojošas cietas vielas (1. un 2. kategorija)
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3. tabula. Vielas, kuru gadījumā jāpiemēro CLP noteikumi par bērniem nepieejamu aizdari un/vai taustāmu briesmu brīdinājuma zīmi, ja tās ir citu vielu vai
maisījumu sastāvā šādā vai lielākā koncentrācijā
Vielas identifikācija

Robežkoncentrācija

Bērniem
nepieejama
aizdare

Metanols

 3%



Dihlormetāns

 1%



Taustāmas
briesmu
brīdinājuma
* zīmes

**

* Ņemiet vērā, ka tad, kad metanola koncentrācija maisījumā pārsniedz noteiktu pakāpi, vajadzīga arī taustāma briesmu brīdinājuma zīme, jo šāds maisījums jāklasificē kā uzliesmojošs šķidrums (2. kategorija),
STOT SE (1. vai 2. kategorija).
** Turklāt maisījumi, kuros dihlormetāna koncentrācija ir lielāka par 1 %, jāklasificē kā kancerogēni (2. kategorija), un tādējādi tiem ir vajadzīga taustāma briesmu brīdinājuma zīme.

3.4.2 Šķidri patēriņa veļas mazgāšanas līdzekļi vienreizējai lietošanai
paredzētā šķīstošā iepakojumā
Ir ieviesti papildu drošības pasākumi šķidriem veļas mazgāšanas līdzekļiem šķīstošās
kapsulās. To mērķis ir labāka plašas sabiedrības aizsardzība, jo īpaši mazu bērnu aizsardzība, kuri varētu vēlēties ielikt šīs kapsulas mutē.
Šīs drošības prasības nosaka, ka iepakojumam jābūt mazāk pievilcīgam un grūtāk atveramam bērniem. Turklāt uz iepakojuma jānorāda brīdinājumi vecākiem un bērnu aprūpētājiem, ka šādi produkti jāsargā no bērniem.
Papildus šiem īpašajiem noteikumiem piegādātājs atbilstoši CLP 35. panta 2. punktam ir
atbildīgs par visu to nepieciešamo darbību veikšanu, kas nodrošina, ka iepakojuma noformējums nav pievilcīgs bērniem, piemēram, to nevar sajaukt ar pārtikas preču vai rotaļlietu iepakojumu.
Patēriņa veļas mazgāšanas līdzeklis ir mazgāšanas līdzeklis, ko izmanto veļas mazgāšanai un kas ir pieejams tirgū neprofesionāliem lietotājiem, tostarp sabiedriskās veļas mazgātavās 14.
CLP 35. panta 2. punktā un II pielikuma 3.3. iedaļā šķidrajiem veļas mazgāšanas līdzekļiem vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā piemēro šādas iepakošanas un
marķēšanas prasības.
Pienākums laist tirgū šķidros patēriņa veļas mazgāšanas līdzekļus ārējā iepakojumā
Šķidrajiem patēriņa veļas mazgāšanas līdzekļiem vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā (piemēram, šķidrām kapsulām vai šķīstošām tabletēm izmantošanai veļas mazgāšanas mašīnās) ir jāatrodas ārējā iepakojumā. Ja to neizdara, rodas neatbilstība CLP 35. panta 1. punktam un CLP II pielikuma 3.3.1. iedaļai.

14

Regulas (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem 2. panta 1.a punkts.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
22

4.0. redakcija – 2019. gada marts

Prasības ārējam iepakojumam
Lai samazinātu šķidrā patēriņa veļas mazgāšanas līdzekļa vienreizējai lietošanai paredzētā šķīstošā iepakojumā pievilcību bērniem, ārējam iepakojumam jābūt blāvam vai necaurredzamam (piemēram, necaurredzama tvertne pamatkrāsā(-ās)), lai traucētu saskatīt saturu, t. i., produktu vai individuālas devas.
Uz ārējā iepakojuma redzamā vietā un uzmanību piesaistošā veidā jāizvieto drošības
prasību apzīmējums P102 (“Sargāt no bērniem”).
Turklāt ārējam iepakojumam jābūt stabili stāvošai tvertnei, ko var viegli atkārtoti aizvērt, t. i., iepakojuma aizdarei jābūt viegli atkārtoti aizveramai ar vienu kustību (piemēram, trauka tipa iepakojumam – uzspiežot ar vienu pirkstu). Šā pasākuma mērķis ir izvairīties no riska, ka tvertni varētu atstāt atvērtu, ja aizvēršana ir pārāk sarežģīta.
Tā kā šķiet, ka galvenais nelaimes gadījumu iemesls ir viegla piekļuve mazgāšanas līdzekļu
kapsulām, ārējais iepakojums jāaprīko ar aizdari, kas maziem bērniem apgrūtina iepakojuma atvēršanu. Šādas aizdares atvēršanai jāizmanto koordinēta abu roku darbība, pielietojot noteiktu spēku, kas maziem bērniem apgrūtina atvēršanu. Jāuzsver, ka šī prasība
var nesakrist ar BNA prasībām attiecībā uz aizdari, kas aprakstītas šā vadlīniju dokumenta
3.4.1. apakšnodaļā.
Turklāt iepakojuma aizdarei jābūt konstruētai tā, lai to varētu lietot atkārtoti un tā saglabātu funkcionalitāti, atkārtoti to atverot un aizverot, visā ārējā iepakojuma kalpošanas
laikā.
Prasības šķīstošam (iekšējam) iepakojumam
Ir iekļautas papildu tehniskās prasības (attiecībā uz mehānisko izturību un šķīdību
ūdenī), lai šķīstošo iepakojumu padarītu izturīgāku.
Papildus prasībām ārējam iepakojumam šķīstošajam iepakojumam jāsatur aversīva (piemēram, rūgta vai citādi nepatīkama) piedeva, kas mazinātu norīšanas iespēju. Aversīvā
piedeva jāpievieno tādā koncentrācijā, kas būtu droša un ne vēlāk kā pēc sešām sekundēm izraisītu vēlmi to izspļaut.
Šķīstošajai plēvītei arī jāatbilst minimālajiem mehāniskās izturības un šķīdības kritērijiem. Tai jāspēj saglabāt šķidrais saturs vismaz 30 sekundes pēc ievietošanas ūdenī
20 °C temperatūrā. Testēšanas standartapstākļos tai jābūt arī noturīgai pret vismaz
300 N liela mehāniska spiediena spēka iedarbību.
Uz vienreizlietojamu šķīstošo iepakojumu, kas satur 25 ml vai mazāku tilpumu, var attiekties marķēšanas izņēmumi apstākļos, kas izklāstīti CLP I pielikuma 1.5.2.2. punktā
(skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.2. apakšnodaļu); CLP 17. panta marķēšanas prasības attiecas uz šķīstošo iepakojumu, ja satura tilpums ir lielāks par 25 ml.
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4. CLP marķējuma elementu piemērošanas noteikumi
4.1 Piegādātāja kontaktinformācija
Atbilstoši CLP 17. pantam marķējumā jānorāda viena vai vairāku piegādātāju kontaktinformācija. Faktiski piegādes ķēdē var būt vairāk nekā viens vienas un tās pašas vielas
vai maisījuma piegādātājs, piemēram, ja sintezētājs piegādā maisījumu izplatītājam,
kurš to savukārt piegādā arī trešām personām. Tomēr CLP 17. pantā nav noteikts, vai
šādos gadījumos jānorāda abu piegādātāju kontaktinformācija. Tāpat nav norādīts, vai
kāda konkrēta piegādātāja kontaktinformācija ir prioritāra.
Atbilstoši CLP 4. panta 4. punktam piegādātājs nodrošina, ka bīstamā viela vai maisījums, pirms viņš to laiž tirgū, tiek marķēts un iepakots saskaņā ar CLP regulas III un
IV sadaļu. Ceļā pa piegādes ķēdi vienas un tās pašas vielas vai maisījuma marķējums
var atšķirties atkarībā no iepakojuma apjoma vai iepakojuma nākamo kārtu dēļ (skatīt
šā vadlīniju dokumenta 5.2. apakšnodaļu, 5.3. apakšnodaļu un 5.4. apakšnodaļu).
Ja piegādātājs izmaina iepakojumu tā, ka CLP 17. pantā noteiktie marķējuma elementi
jānorāda citādi, nevis tā, kā tie norādīti uz viņam piegādātās etiķetes/iepakojuma, viņam
jāpievieno savs vārds un kontaktinformācija uz etiķetes, jo viņš ir uzņēmies atbildību par
atkārtotu iepakošanu un pārmarķēšanu. Šajā gadījumā viņš var arī aizstāt piegādātāja
kontaktinformāciju ar savu kontaktinformāciju.
Ja piegādātājs neizmaina iepakojumu, viņam nav jāpievieno sava kontaktinformācija uz
etiķetes un nav jāaizstāj piegādātāja kontaktinformācija ar savu kontaktinformāciju. Viņš
to var izdarīt brīvprātīgi. Ja viņš izmaina uz etiķetes norādītās informācijas valodu(-as),
viņam sava kontaktinformācija jāpievieno kontaktinformācijai, kuru norādījis attiecīgais
piegādātājs, kas sagatavoja sākotnējo etiķeti, jo tagad viņš atbild par etiķetes satura pareizu tulkojumu

4.2 Produkta identifikatori
Šajā apakšnodaļā ir sniegti norādījumi par prasībām produktu identifikatoriem vielām
(CLP 18. panta 2. punkts) un maisījumiem (CLP 18. panta 3. punkts). Vispārīgs noteikums ir identiska(-u) produkta identifikatora(-u) lietošana vielas vai maisījuma etiķetē
un DDL 15. Visiem produkta identifikatoriem, kas izvēlēti attēlošanai marķējumā, jābūt
norādītiem tās/to dalībvalsts(-u) oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kur viela vai maisījumu laiž
tirgū, ja vien attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) neparedz citādi (skatīt CLP 17. panta
2. punktu).

4.2.1 Vielas
Produkta identifikatoru attiecībā uz vielu veido vismaz viens no turpmāk norādītā:


15

ja viela ir iekļauta CLP VI pielikuma 3. daļā – tajā minētais nosaukums un identifikācijas numurs.

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu.
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Nosaukums var būt jebkurš nosaukums, kas minēts starptautiskā ķīmiskā identifikācijā, kas noteikta CLP VI pielikuma 3. daļas tabulu 2. ailē 16. Identifikācijas numurs parasti ir indeksa numurs, EK numurs vai ķīmijas analītisko apskatu indeksa
piešķirtais numurs (turpmāk – “CAS numurs”). Ieteicams izmantot numuru, kas
garantē nepārprotamu vielas identifikāciju; dažos gadījumos būtu jāizmanto divi
numuri, piemēram, CAS un EK numurs. Tulkojot VI pielikumā minētās vielas nosaukumu vajadzīgajā(-ās) valodā(-ās), var pārbaudīt, vai atbilstošs tulkojums nav
jau pieejams kādā publiski pieejamā datubāzē, piemēram, ECHA Klasifikācijas un
marķējumu sarakstā (turpmāk – “C&L saraksts”) (skatīthttp://echa.europa.eu/lv/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Turklāt, ja
CLP VI pielikumā vai C&L sarakstā ir pieejams nosaukuma tulkojums, priekšroka
ir šā nosaukuma lietošanai; vai


ja viela nav iekļauta CLP VI pielikuma 3. daļā – C&L sarakstā minētais nosaukums
un identifikācijas numurs.
Parasti nosaukums ir Starptautiskās Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības
nomenklatūrā minētais nosaukums (turpmāk – “IUPAC nosaukums”) 17, EK nosaukums vai CAS nosaukums. Identifikācijas numurs ir EK vai CAS numurs, vai
indeksa numurs (kā norādīts CLP VI pielikuma 3. tabulā). Ieteicams izmantot numuru vai numurus, kas garantē nepārprotamu vielas identifikāciju. Ieteicams izvēlēties tādu identifikatoru kā, piemēram, (attiecīgajā gadījumā) EK numurs vai
CAS numurs, lai mazinātu vajadzību pārskatīt DDL; vai



ja viela nav ne iekļauta CLP VI pielikuma 3. daļā, ne minēta C&L saraksta datubāzē – CAS numurs kopā ar IUPAC nosaukumu vai CAS numurs kopā ar citu
starptautisku ķīmisko nosaukumu, piemēram, Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu
starptautiskās nomenklatūras nosaukumu (turpmāk – “INCI nomenklatūras nosaukums”) 18, ja attiecināms; vai



ja CAS numurs nav pieejams un nav piemērojams nekas no iepriekš minētā – IUPAC nosaukums vai cits starptautisks ķīmiskais nosaukums, piemēram, INCI nomenklatūras nosaukums, ja piemērojams.

Ņemiet vērā, ka Komisijas 2018. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 2018/669 (CLP 11. ATP) ievieš
CLP VI pielikuma 3. tabulā uzskaitīto harmoniski klasificējamo un marķējamo vielu ķīmisko nosaukumu tulkojumus visās valodās. 11. ATP pamatā bija CLP regulas konsolidētais teksts līdz 6. ATP, jo
turpmākajos ATP ķīmiskie nosaukumi jau ir iztulkoti. Visa cita informācija, izņemot ķīmiskos nosaukumus, joprojām jāpiemēro tā, kā norādīts attiecīgajos ATP, jo īpaši attiecībā uz klasifikāciju un
marķēšanu, ja vien ierakstu nav grozījis ATP, kas pieņemts pēc 6. ATP un jau ir piemērojams.
11. ATP tiks piemērots no 2019. gada 1. decembra, bet brīvprātīgi to var lietot arī pirms minētā
datuma.
16

Ja IUPAC nosaukums ir garāks par 100 rakstzīmēm, piegādātāji var izmantot kādu no pārējiem
nosaukumiem (parasto nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu vai saīsinājumu), kas minēti REACH
VI pielikuma 2.1.2 iedaļā, ar noteikumu, ka saskaņā ar CLP 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu
piegādātāja C&L paziņojumā ECHA ir iekļauts gan IUPAC nomenklatūrā norādītais nosaukums, gan
otrs lietotais nosaukums.
17

Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskās nomenklatūras (INCI) nosaukums ir obligāts Eiropas Savienībā (ES) attiecībā uz kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu nosaukumiem marķējumā atbilstoši
Regulai (EK) Nr. 1223/2009. INCI sistēmu Eiropas Kopienā ieviesa 1996. un 1997. gadā, un tā ir
vispāratzīta kosmētikas līdzekļiem. To izmanto arī daudzās valstīs ārpus ES. No 2004. gada INCI
sistēma ir obligāta arī ES konservantu un alerģisku smaržvielu sastāvdaļu marķēšanai saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
18
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4.2.2 Maisījumi
Produkta identifikatorus attiecībā uz maisījumiem veido abi turpmāk minētie punkti:


maisījuma tirdzniecības nosaukums vai apzīmējums; un



visu tādu maisījuma sastāvā esošu vielu identitāte, kuru dēļ maisījums klasificēts
kā tāds, kas veicina akūtu toksicitāti, kodīgumu ādai vai nopietnus acu bojājumus, cilmes šūnu mutācijas, kancerogenitāti, toksicitāti reproduktīvajai sistēmai,
veicina sensibilizāciju, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu, veicina specifisku
mērķorgāna toksicitāti (STOT) vai ir bīstams ieelpojot.

CLP regulā nav noteikts ķīmiskās vielas nosaukuma veids 19, kas jāizmanto ķīmiskās vielas identificēšanai maisījumā. Tajā aprakstīta tikai pieeja, ko izmanto vielu identificēšanai
maisījumā, kas attiecas uz maisījuma klasifikāciju (skatīt CLP 18. panta 3. punkta
b) apakšpunktu un CLP 18. panta 3. punkta otro daļu). Tomēr, izvēloties ķīmisko nosaukumu, ieteicams ievērot CLP 18. panta 2. punktā izklāstīto pieeju. Pamatojoties uz to, ja
vielas nosaukums ir īsāks nekā citi lietotājam/patērētājam pieejamie nosaukumi vai labāk atpazīstams lietotājam/patērētājam tās dalībvalsts valodā, kurā maisījumu laiž tirgū,
jāizmanto šis nosaukums. Tas bieži attiecas uz parastām vai pamatsastāvdaļām. Turklāt,
ja CLP VI pielikumā 20 vai C&L sarakstā ir pieejams nosaukuma tulkojums, priekšroka ir
šā nosaukuma lietošanai.
Gadījumā, ja cits starptautisks ķīmiskais nosaukums (piemēram, INCI nomenklatūras
nosaukums) ir labāk zināms lietotājam/patērētājam, ir iespējama atkāpe no CLP
18. panta 2. punktā aprakstītās pieejas. Ieteicams lietot nosaukumu, kas ir labāk zināms. Izmantotajam vielas nosaukumam jānodrošina nepārprotama vielas identifikācija.
Ja INCI nomenklatūras nosaukums nenodrošina pietiekami labu vielas identitāti, piemēram, atbilstoši CLP18. panta 2. punktā minētajām prasībām vai REACH regulas prasībām
DDL, jāizvēlas skaidrāks identifikators.
Ja maisījuma tirdzniecības nosaukumā vai apzīmējumā jau ir iekļauts(-i) vielas(-u) nosaukums(-i), kas nosaka maisījuma klasifikāciju atbilstoši CLP18. panta 3. punkta
b) apakšpunktam, šis/šie nosaukums(-i) nav jāatkārto. Turklāt, ja marķējuma papildu
informācijas iedaļā jau ir norādīts vielas ķīmiskais nosaukums, piemēram, alergēnu un
konservantu sarakstā, ko nosaka Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem,
ieteicams izmantot to pašu nosaukumu. Šī pieeja jāizmanto gan plaša patēriņa, gan profesionāliem produktiem.
Izvēlētajiem ķīmiskajiem nosaukumiem jāidentificē vielas, kas galvenokārt nosaka lielāko bīstamību veselībai, kuras dēļ ir noteikta maisījuma klasificēšana un piešķirti attiecīgie bīstamības apzīmējumi.
Lai samazinātu vielu (“ķīmisko”) nosaukumu skaitu etiķetē, maisījuma etiķetē jānorāda
ne vairāk kā četri nosaukumi, izņemot gadījumus, ja tas ir vajadzīgs bīstamības veida un
nopietnības dēļ. Tas var attiekties uz situāciju, kad maisījums satur vairāk nekā četras

Nosaukumiem, ko izmanto maisījuma un vielu identificēšanai, jābūt tādiem pašiem kā nosaukumiem drošības datu lapā.
19

Ņemiet vērā, ka Komisijas 2018. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 2018/669 (CLP 11. ATP) ievieš
CLP VI pielikuma 3. tabulā uzskaitīto harmoniski klasificējamo un marķējamo vielu ķīmisko nosaukumu tulkojumus visās valodās. 11. ATP pamatā bija CLP regulas konsolidētais teksts līdz 6. ATP, jo
turpmākajos ATP ķīmiskie nosaukumi jau ir iztulkoti. Visa cita informācija, izņemot ķīmiskos nosaukumus, joprojām jāpiemēro tā, kā norādīts attiecīgajos ATP, jo īpaši attiecībā uz klasifikāciju un
marķēšanu, ja vien ierakstu nav grozījis ATP, kas pieņemts pēc 6. ATP un jau ir piemērojams.
11. ATP tiks piemērots no 2019. gada 1. decembra, bet brīvprātīgi to var lietot arī pirms minētā
datuma.
20
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vielas, kurām visām ir būtiska koncentrācija, kā dēļ maisījums ir klasificēts vienā vai vairākās bīstamības kategorijās, kas minētas CLP 18. panta 3. punkta b) apakšpunktā. Kā
paskaidrots CLP BUJ ID=1050 (pieejams vietnē: https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas), nav stingru noteikumu par to, kā izlemt, kurām vielām jābūt prioritārām, lai
tās tiktu norādītas marķējumā, bet izvēloties var palīdzēt turpmāk minētais. Attiecībā uz
veselības apdraudējumiem, kas nav saistīti ar piedevām (piemēram, cilmes šūnu mutagenitāte, kancerogenitāte, toksicitāte reproduktīvai sistēmai, elpceļu vai ādas sensibilizācija un specifiska mērķorgāna toksicitāte 1. un 2. kategorijā), visas maisījumā esošās sastāvdaļas, kas sasniedz vai pārsniedz vispārējo robežkoncentrāciju (GCL) vai specifisko
robežkoncentrāciju (SCL), jāuzskata par "galvenokārt atbildīgām par lielākajiem veselības apdraudējumiem" CLP 18. panta 3. punkta b) apakšpunkta nozīmē un jāiekļauj marķējumā. Attiecībā uz CLP 18. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem veselības apdraudējumiem, kas ir saistīti ar piedevām (piemēram, akūta toksicitāte, kodīgums ādai,
nopietns acu bojājums, 3. kategorijas specifiska mērķorgāna toksicitāte un bīstamība ieelpojot), visas sastāvdaļas, kas atrodas maisījumā GCL vai SCL līmenī vai pārsniedz to,
jāiekļauj marķējumā. Tomēr, ja ir vairākas sastāvdaļas, kas liek klasificēt vienā bīstamības parametrā, marķējumā jāiekļauj tikai tās sastāvdaļas, kas galvenokārt nodrošina
šādu klasifikāciju, piemēram, tās, kurām ir visaugstākā koncentrācija vai kuras ir vistuvāk GCL vai SCL; un tādējādi citu sastāvdaļu nosaukumi, kuru devums klasificēšanā ir
ierobežots, nav nepieciešami. Turklāt maisījumiem, kas satur ādas un elpceļu sensibilizatorus, piemēro īpašus marķēšanas noteikumus (skatīt CLP I pielikuma 3.4.3. tabulu un
CLP II pielikuma 2.8. punktu).
Ņemiet vērā to, ka, lai gan UFI ir identifikācijas elements, ko izmanto CLPVIII pielikumā,
tas nav produkta identifikators CLP 18. panta nozīmē. UFI ir daļa no (obligātās) papildu
informācijas (CLP 25. panta 7. punkts) (skatīt šā vadlīniju dokumenta 4.8.1.1. apakšnodaļu un Vadlīnijas par saskaņotu informāciju saistībā ar neatliekamo reaģēšanu veselības
jomā – CLP VIII pielikums).
Dažkārt atsevišķu mazāk bīstamu maisījuma sastāvā esošu vielu ražotājs, importētājs
vai pakārtotais lietotājs var uzskatīt, ka vielas identifikatoru, kurus nepieciešams norādīt
etiķetē vai drošības datu lapā, izpaušana var apdraudēt viņa saimnieciskās darbības konfidencialitāti vai intelektuālā īpašuma tiesības. Tādā gadījumā viņš var pieprasīt ECHA atļauju izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu saskaņā ar CLP 24. pantu. Alternatīvajam
nosaukumam jābūt vispārīgākam nosaukumam, kas identificē svarīgākās funkcionālās
grupas, vai arī alternatīvam apzīmējumam. Nosacījumi, uz kuru pamata izsniedz atļauju
izmantot alternatīvu nosaukumu, ir aprakstīti CLP I pielikuma 1. daļas 1.4. iedaļā.
Iepriekš minētie pieprasījumi ir maksas pakalpojums saskaņā ar Komisijas Regulas (ES)
Nr. 440/2010 (Maksājumu regula) 3. pantu. Ja pieprasījumu iesniedz mikrouzņēmums,
mazs vai vidējs uzņēmums (MVU) 21, ECHA piemēro samazinātu atlīdzību atbilstoši Maksājumu regulas 24. panta 2. punktam un I pielikumam.
Sīkāku informāciju par pieprasījuma sagatavošanu alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanai vielai maisījumā skatīt tehniskajās instrukcijās REACH un CLP dokumentācijas sagatavošanas rokasgrāmatā: Kā sagatavot pieprasījumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma lietošanu vielai maisījumā. Ieteicams apmeklēt arī šo ECHA tīmekļa vietnes lapu:
https://echa.europa.eu/lv/support/dossier-submission-tools/reach-it/requesting-an-alternative-chemical-name-in-mixtures.

21

MVU definīcijas ir sniegtas Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK.
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4.3 Bīstamības piktogrammas
4.3.1 Vispārīga informācija
Bīstamības piktogramma ir grafisks noformējums, ar ko paredzēts sniegt konkrētu informāciju par attiecīgo bīstamību (skatīt arī definīciju CLP 2. panta 3. punktā un 31. panta
2. punktā). Atbilstoši CLP 19. pantam vielas vai maisījuma klasifikācija nosaka etiķetē
attēlojamās bīstamības piktogrammas. Informāciju par bīstamības piktogrammu piešķiršanu konkrētām bīstamības klasēm un kategorijām/diferenciācijām skatīt arī CLP V pielikumā.
Patlaban ir izstrādātas deviņas dažādas piktogrammas. Lai gan parasti vienai bīstamības
klasei vai kategorijai piešķir tikai vienu piktogrammu, dažām bīstamības diferenciācijām
jāpiešķir divas piktogrammas, proti, B tipa pašreaģējošām vielām un maisījumiem un
B tipa organiskiem peroksīdiem (skatīt arī turpmākās iedaļas). Jāņem vērā, ka dažas piktogrammas apzīmē vairākas bīstamības klases un kategorijas.

4.3.2 Forma, krāsa un izmēri
Etiķetes krāsai un noformējumam jābūt tādam, lai bīstamības piktogramma un tās fons
būtu skaidri saskatāms. Bīstamības piktogrammas ir tāda kvadrāta formā, kas novietots
uz vienas virsotnes, t. i., tām ir dimanta forma, lasot marķējumu horizontāli; uz tās jābūt melnam simbolam uz balta fona sarkanā rāmī (skatīt CLP I pielikuma
1.2.1. apakšpunktu). Sarkanās krāsas tonis, t. i., krāsas kods pēc Pantone klasifikācijas,
nav definēts, un šis jautājums ir atstāts marķējuma izstrādātāju ziņā.
Katra bīstamības piktogramma sedz vismaz vienu piecpadsmito daļu no marķējuma minimālās virsmas, kas paredzēta informācijai, kura pieprasīta CLP 17. pantā, bet šīs piktogrammas minimālā virsma nav mazāka par 1 cm2. Marķējuma un piktogrammu minimālie izmēri ir sniegti CLP I pielikuma 1.3. tabulā. Piktogrammās šie minimālie izmēri attiecas uz pašas piktogrammas sarkanā rāmja malām, nevis uz tā virtuālā kvadrāta malām,
kurā ievietota piktogramma.

Pareizs mērījums

Nepareizs mērījums

Turpmāk kā piemērs attēlota izsaukuma zīmes piktogramma (piktogramma GHS07). To
piešķir dažādām veselības bīstamības klasēm un kategorijām, kas ir mazāk smagas (skatīt CLP V pielikuma 2. daļu).

Ir iespējams bez maksas lejupielādēt izdrukājamas piktogrammas šādā vietnē:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.
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4.3.3 Prioritātes principi
Vielām un maisījumiem, kam piešķirta vairāk nekā viena bīstamības klasifikācija, marķējumā var būt jānorāda vairākas piktogrammas. Tādā gadījumā jāpārbauda, vai uz šo situāciju neattiecas CLP 26. pantā minētie prioritātes principi. Parasti etiķetē norāda bīstamības piktogrammu, kas katrā attiecīgajā bīstamības klasē atbilst smagākās bīstamības
kategorijai. Šis noteikums attiecas arī uz situācijām, ja vielai ir gan harmonizēta, gan neharmonizēta (t. i., paš-) klasifikācija (skatīt CLP 26. panta 2. punktu).
Turklāt CLP regula nosaka prioritātes principus attiecībā uz īpašām bīstamības piktogrammām un klasifikācijām.


Fizikālā bīstamība – ja uz etiķetes ir piktogramma GHS01 (sprāgstoša bumba), tad
GHS02 (liesmas) un GHS03 (liesmas virs apļa) lieto pēc izvēles …

obligāti

pēc izvēles

pēc izvēles

… izņemot gadījumus, kad vairāk nekā viena piktogramma ir obligāta, proti, B tipa
pašreaģējošām vielām un maisījumiem vai B tipa organiskiem peroksīdiem (skatīt
CLP I pielikumu);


Fizikālā bīstamība un bīstamība veselībai – ja uz etiķetes ir piktogramma GHS02
(liesmas) vai GHS06 (galvaskauss un sakrustoti kauli), tad GHS04 (gāzes balons)
lieto pēc izvēles 22.

vai

obligāti



obligāti

pēc izvēles

Bīstamība veselībai – ja uz etiķetes ir piktogramma GHS06 (galvaskauss un sakrustoti kauli), tad GHS07 (izsaukuma zīme) nav jāizmanto.

Šis prioritātes princips ir noteikts ar Komisijas 2011. gada 10. marta Regulu (ES) Nr. 286/2011
(CLP regulas 2. ATP).
22
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Bīstamība veselībai – ja uz etiķetes ir piktogramma GHS05 (kodīgums), tad ādas
vai acu kairinājumam GHS07 (izsaukuma zīme) nav jāizmanto …

… taču to var izmantot cita bīstamības veida apzīmēšanai.


Bīstamība veselībai – ja uz etiķetes ir piktogramma GHS08 (bīstamība veselībai), kas
attiecas uz sensibilizāciju ieelpojot, tad ādas vai acu kairinājumam GHS07 (izsaukuma zīme) nav jāizmanto …

… taču to var izmantot cita bīstamības veida apzīmēšanai.
Ja vielai vai maisījumam ir piešķirts papildu bīstamības apzīmējums EUH071 (“Kodīgs
elpceļiem”), var piešķirt kodīguma piktogrammu (GHS05) (skatīt CLP I pielikuma
3.1.3. tabulas 1. piezīmi). Ja ir piešķirts šis papildu apzīmējums, STOT SE 3. kategorijai
(elpceļu kairinājums) uz etiķetes nav jānorāda piktogramma GHS07 (izsaukuma zīme),
kā arī bīstamības apzīmējums H335 (“Var izraisīt elpceļu kairinājumu”).
Vielām un maisījumiem, kas jāmarķē saskaņā ar CLP regulu un bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumiem, CLP piktogrammu(-as) marķējumā var izlaist uz ārējā vai atsevišķā
iepakojuma, ja CLP piktogramma(-as) un bīstamo kravu pārvadāšanas piktogramma(as) attiecas uz to pašu apdraudējumu (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.4. apakšnodaļu).

4.3.4 Tukšas piktogrammas
Sagatavojot bīstamības marķējumu, parasti izmanto iepriekš izdrukātas etiķetes ar dimanta formas četrstūriem (marķējuma fonu izdrukā vispirms un tad tam pāri uzdrukā
specifisko marķējuma informāciju). Tādējādi var veidoties situācija, kad uz etiķetes ir
vairāki iepriekš uzdrukāti, tukši dimanta formas četrstūri, kuri visi vēlāk nebūs nepieciešami uzņēmumam, kas iegādājies šos etiķešu šablonus. Šādā gadījumā viens vai vairāki
iepriekš uzdrukāti dimanta formas četrstūri var palikt tukši.
CLP regulā nav skaidri aizliegta tukšu dimanta formas četrstūru lietošana. Tomēr jebkāda informācija, kas tiek pievienota minimālajai obligātajai marķējuma informācijai, nedrīkst būt pretrunā ar šo obligāto informāciju vai apšaubīt tās ticamību (CLP 25. panta
3. punkts), turklāt tukši četrstūra formas rāmji sarkanā krāsā var būt maldinoši. Ja nav
iespējams izvairīties no tukšiem četrstūra formas rāmjiem sarkanā krāsā, ieteicams tos
pilnībā nosegt ar vienlaidu druku (skatīt piemēru 1. attēlā).
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Viela A
Bīstami
Aktīvi reaģē ar ūdeni.
Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes,
kas var spontāni aizdegties.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. Notīrīt ar suku brīvās daļiņas no
ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ ārstu.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties
visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas
un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.

Skatīt drošības datu lapu, lai iegūtu papildu informāciju par produkta drošu lietošanu.

Uzņēmums X

Iela Y, PILSĒTA Z

tālrunis: +49 (0) 0000 000000

1. attēls. Pilnībā nosegti tukši dimanta formas četrstūri
Tukšo dimanta formas četrstūru pilnīgas nosegšanas mērķis ir izvairīties no situācijas,
kad lietotājs varētu domāt, ka drukāšanas laikā ir radusies kļūda un attiecīgie bīstamības
simboli, iespējams, nav izdrukāti.
Skatīt arī CLP biežāk uzdoto jautājumu sadaļu, ID=240, kas pieejama tīmekļa vietnē:
http://echa.europa.eu//lv/support/qas-support/qas.

4.4 Signālvārdi
Signālvārds norāda konkrētas bīstamības smaguma relatīvo līmeni. Uz etiķetes norāda
attiecīgo signālvārdu saskaņā ar bīstamās vielas vai maisījuma klasifikāciju – lielākai bīstamībai jāizmanto signālvārds “Bīstami”, turpretī mazākai bīstamībai – signālvārds “Uzmanību” (skatīt CLP 20. pantu).
Katrai konkrētai klasifikācijai atbilstošais signālvārds ir minēts tabulās, kurās norādīti etiķetes elementi, kas vajadzīgi attiecībā uz katru CLP I pielikuma 2.–5. daļā uzskaitīto bīstamības klasi. Dažām bīstamības kategorijām, piemēram, 1.6. apakšgrupas sprādzienbīstamiem materiāliem, nav signālvārda.
Ja vielai vai maisījumam ir vairāk nekā viena bīstamības klasifikācija, tad uz etiķetes norāda tikai vienu signālvārdu. Tādos gadījumos prioritāte ir signālvārdam “Bīstami” un nedrīkst norādīt signālvārdu “Uzmanību”.
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4.5 Bīstamības apzīmējumi
CLP bīstamības marķējumā norāda arī attiecīgos bīstamības apzīmējumus, kas raksturo
vielas vai maisījuma bīstamības veidu un nopietnību (skatīt CLP 21. pantu).
Katrai bīstamības klasei un kategorijai/diferenciācijai atbilstošie bīstamības apzīmējumi ir
minēti CLP I pielikuma 2.–5. daļas tabulās. Kā piemērs minēts bīstamības apzīmējums
H302 (“Kaitīgs, ja norīts”), kas piešķirts 4. kategorijas akūtai perorālai toksicitātei. Bīstamības apzīmējumu teksts atrodams CLP III pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. tabulā.
Dažos gadījumos bīstamības apzīmējumam var būt nepieciešams pievienot papildu informāciju 23, piemēram, iedarbības ceļu vai mērķorgānu atsevišķiem bīstamības veidiem
veselībai, t. i., kancerogenitātes, mutagenitātes vai toksicitātes reproduktīvai sistēmai
bīstamības klasei un STOT vienreizējas (1. un 2. kategorijas) un atkārtotas iedarbības
bīstamības klasei. Piemēram:


STOT-RE 1. kategorija – bīstamības apzīmējums H372 (“Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā”) jāpapildina ar visu skarto orgānu uzskaitījumu, ja tie ir zināmi, un iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību, piemēram, H372 (“Izraisa aknu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas dermālas iedarbības rezultātā”);



STOT-SE 1. kategorija – apzīmējumā var būt nepieciešams iekļaut arī iedarbības
ceļu vai mērķorgānu, piemēram, H370 (“Norijot, izraisa aknu bojājumus”).

Attiecībā uz toksicitāti reproduktīvai sistēmai bīstamības apzīmējumi H360 (“Var kaitēt
auglībai vai nedzimušam bērnam”) un H361 (“Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam”) norāda uz vispārīgām bažām. Šos vispārīgos bīstamības apzīmējumus var aizstāt ar bīstamības apzīmējumiem, kas norāda uz konkrētu ietekmi, ja tā ir
zināma, saskaņā ar CLP VI pielikuma 1.1.2.1.2. apakšnodaļu (piemēram, H360F “Var
kaitēt auglībai”, H361d “Aizdomas par kaitīgumu nedzimušam bērnam ” un H360Df “Var
kaitēt nedzimušam bērnam. Aizdomas par kaitīgumu auglībai”).
Ja viela ietilpst harmonizētajā klasifikācijā un ir iekļauta CLP VI pielikuma 3. daļā, etiķetē
jāizmanto šādai klasifikācijai atbilstošs bīstamības apzīmējums(-i). Ņemiet vērā, ka dažas harmonizētās klasifikācijas, kas CLP VI pielikuma 3. daļā ir atzīmētas ar zvaigznīti, ir
klasifikācijas minimums un ka, pamatojoties uz pieejamiem datiem, var būt nepieciešama augstākas bīstamības klasifikācija, kā arī attiecīgais bīstamības apzīmējums. Tāpat
var būt jāiekļauj arī bīstamības apzīmējumi attiecībā uz vienas un tās pašas vielas klasifikācijas neharmonizētajām daļām, t. i., bīstamības klasēm vai diferenciācijām, kas nav
iekļautas VI pielikuma sarakstā (skatīt CLP 4. panta 3. punktu).
CLP III pielikuma 1.2. tabulā ir definēts, kādi kombinēti bīstamības apzīmējumi ir atļauti 24. Patlaban ir atļauti kombinēti bīstamības apzīmējumi akūtas toksicitātes klasei,
kas attiecas uz dažādiem iedarbības ceļiem, bet vienu un to pašu kategoriju. Šādus apzīmējumus var norādīt uz etiķetes un DDL, piemēram, 3. kategorijas perorālam un dermālam iedarbības ceļam H301+H311 (“Toksisks, ja norīts vai saskaras ar ādu”).
Ja viela vai maisījums ir klasificēts vairākās bīstamības klasēs vai bīstamības klases diferenciācijās, uz etiķetes jānorāda visi klasifikācijā noteiktie bīstamības apzīmējumi, ja
vien nav acīmredzamas dublēšanās vai liekvārdības (skatīt CLP 27. pantu). Piemēram, ja
ir piešķirts bīstamības apzīmējums H314 (“Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus”), H318 (“Izraisa smagus acu bojājumus”) var izlaist (skatīt arī Vadlīniju par CLP

Ņemiet vērā, ka tas neattiecas uz papildu marķēšanas informāciju atbilstoši CLP 25. pantam. Tā
drīzāk ir papildu informācija par bīstamību, kas jāiekļauj pašā bīstamības apzīmējumā, papildus
standartizētajam tekstam.
23

Komisijas 2011. gada 10. marta Regula (ES) Nr. 286/2011.
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kritēriju piemērošanu 3.3.4. iedaļu). Tāpat, ja ir piešķirts bīstamības apzīmējums H410
(“Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību”), H400 (“Ļoti toksisks ūdens organismiem”) var izlaist (skatīt arī Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 4.1.6. iedaļu).
Jāizvairās arī no apzīmējumu dublēšanās un nevajadzīgiem apzīmējumiem vielām vai
maisījumiem, kam piešķirts papildu bīstamības apzīmējums EUH071 (“Kodīgs elpceļiem”) 25. Šajā gadījumā STOT SE 3. kategorijai (elpceļu kairinājums) marķējumā nav jānorāda bīstamības apzīmējums H335 (“Var izraisīt elpceļu kairinājumu”). Ņemiet vērā,
ka informācijai bīstamības marķējumā un DDL 2.2. punktā attiecībā uz to pašu vielu vai
maisījumu, jābūt konsekventai.
Pareizs bīstamības apzīmējumu formulējums, kāds jāizmanto uz etiķetes, ir norādīts CLP
III pielikumā visās ES valodās. Bīstamības apzīmējumiem uz etiķetes vienā valodā ir jābūt novietotiem kopā ar drošības prasību apzīmējumiem tajā pašā valodā (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.3. apakšnodaļu).

4.6 Drošības prasību apzīmējumi
CLP bīstamības marķējumā jānorāda attiecīgi drošības prasību apzīmējumi, kas norāda,
kā novērst vai samazināt vielas vai maisījuma bīstamības radīto nelabvēlīgo ietekmi uz
cilvēku veselību vai vidi (skatīt CLP 22. pantu). Drošības prasību apzīmējuma piemērs ir
P373 (“NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām”).
Katrai bīstamības klasei un kategorijai/diferenciācijai atbilstošais drošības prasību apzīmējumu kopums ir uzskaitīts atbilstoši burtciparu kodiem tabulās, norādot katrai bīstamības klasei noteiktos marķējuma elementus atbilstoši CLP I pielikuma 2.–5. daļai.
Drošības prasību apzīmējumi jāizvēlas saskaņā ar CLP 22. un 28. panta un CLP IV pielikuma 1. daļas prasībām – ikvienā atlasē ņem vērā izmantotos bīstamības apzīmējumus,
vielas vai maisījuma plānoto(-os) vai identificēto(-os) lietošanas veidu(-us), kā arī pamatnorādījumus, kas izklāstīti CLP regulas IV pielikuma 6.1.–6.5. tabulas ailēs “Lietošanas nosacījumi”. Jāizvairās no informācijas dublēšanās un liekvārdības. Ja vielu vai maisījumu piegādā plašākai sabiedrībai, marķējumā parasti 26 norāda vienu drošības prasību
apzīmējumu, kas apraksta minētās vielas vai maisījuma, kā arī iepakojuma, iznīcināšanu
(skatīt CLP 28. panta 2. punktu). Parasti etiķetē norāda ne vairāk kā sešus drošības prasību apzīmējumus, ja vien bīstamības veida un smaguma norādīšanai nav nepieciešams
lielāks apzīmējumu skaits (skatīt C piemēru šā vadlīniju dokumenta 7.4. apakšnodaļā).
Sīkāku informāciju par to, kā izvēlēties vispiemērotākos P-apzīmējumus, skatīt šā vadlīniju dokumenta 7. nodaļā.
CLP IV pielikuma 2. daļā ir uzskaitīts etiķetēs izmantojamo drošības prasību apzīmējumu
pareizais formulējums visās ES valodās. Ja drošības prasību apzīmējumiem ir dažādi tulkojumi, parasti visprecīzākais formulējums ir sniegts CLP regulas tulkojumā attiecīgās
valsts valodā. Drošības prasību apzīmējumi vienā valodā uz etiķetes jāattēlo kopā ar bīstamības apzīmējumiem tajā pašā valodā (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.3. apakšnodaļu).

25

Skatīt arī CLP I pielikuma 3.1.3. tabulas 1. piezīmi.

Ja ir skaidrs, ka vielas, maisījuma vai iepakojuma iznīcināšana neapdraud cilvēku veselību vai vidi,
nav nepieciešams P-apzīmējums, kas attiecas uz iznīcināšanu.
26
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4.7 Bīstamības un drošības prasību apzīmējumu kodi
Bīstamības un drošības prasību apzīmējumus kodē, izmantojot unikālu burtciparu kodu,
ko veido viens burts un trīs cipari šādā veidā:


burtu “H” (hazard) izmanto “bīstamības apzīmējumos” un burtu “P” (precautionary) –
“drošības prasību apzīmējumos”;



bīstamības apzīmējumos pirmais cipars apzīmē bīstamības veidu: (2 – fizikāla bīstamība, 3 – bīstamība veselībai un 4 – bīstamība videi) un nākamie divi cipari apzīmē
secīgu bīstamības numerāciju, piemēram, sprādzienbīstamība (kodi no 200 līdz 210),
uzliesmojamība (kodi no 220 līdz 230) utt.;



riska frāzes, kas pārņemtas no DSD un DPD, bet vēl nav iekļautas ANO GHS, kodē ar
burtiem “EUH”;



drošības prasību apzīmējumos pirmais cipars apzīmē vienu no pieciem apzīmējumu
veidiem, proti, 1 – vispārīgus apzīmējumus, 2 – novēršanas apzīmējumus, 3 – rīcības
apzīmējumus, 4 – uzglabāšanas apzīmējumus un 5 – iznīcināšanas apzīmējumus;
nākamie divi cipari apzīmē secīgu pašu apzīmējumu numerāciju.

CLP paredzēto bīstamības un drošības prasību apzīmējumu kodu diapazoni ir turpmāk
norādīti 4. tabulā.
4. tabula. Kodu diapazoni bīstamības un drošības prasību apzīmējumiem saskaņā ar CLP regulu
Bīstamības apzīmējumi: H

Drošības prasību apzīmējumi: P

200–299 Fizikālā bīstamība

100–199 Vispārīgs

300–399 Bīstamība veselībai

200–299 Novēršana

400–499 Bīstamība videi

300–399 Reakcija
400–499 Uzglabāšana
500–599 Iznīcināšana

Marķējumā nav jānorāda bīstamības un drošības prasību apzīmējumu kodi, kā arī EUH
apzīmējumi. Ar CLP regulu nosaka tikai to, ka uz etiķetes jānorāda faktiskais piemērojamā apzīmējuma formulējums.

4.8 Papildu marķējuma informācija
CLP 25. pantā definēts “papildu informācijas” jēdziens, kura mērķis ir iekļaut marķējumā
papildu informāciju papildus tai, kas uzskaitīta CLP 17. panta a)–g) punktā. Šo papildu
marķējuma informāciju var iedalīt divās kategorijās, proti, obligātajā un fakultatīvajā informācijā. Ņemiet vērā, ka atbilstoši CLP 25. panta 6. punktam papildu marķējuma informācija var būt obligāta maisījumam arī tad, ja tas nav klasificēts kā bīstams.
Visu “papildu informāciju” parasti norāda papildu informācijai paredzētajā etiķetes daļā.
Gan obligāto, gan fakultatīvo papildu informāciju norāda tajās pašās valodās, kurās norādīti pārējie CLP marķējuma elementi.
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Tā kā obligāts nosacījums ir šīs informācijas izvietošana blakus tiem marķējuma elementiem, kas noteikti CLP 17. panta a)–g) apakšpunktā, sagatavojot CLP marķējumu vielai
vai maisījumam, ir rūpīgi jāapsver vajadzīgie papildu marķējuma elementi attiecībā uz
tiem nepieciešamo izvietojumu un laukumu (skatīt arī 3. piemēru šā vadlīniju dokumenta
6. nodaļā).
Komisijas Regula (ES) Nr. 2017/542 grozīja CLP, lai iekļautu prasību par unikālo formulas identifikatoru (UFI) kā papildu informāciju uz etiķetes saskaņā ar 25. panta 7. punktu
(skatīt šā vadlīniju dokumenta 4.8.1.1. apakšnodaļu) 27. Tomēr nav nekādu noteiktu prasību attiecībā uz UFI izvietošanu uz etiķetes – tas var atrasties etiķetes daļā “papildu informācija”, kā aprakstīts iepriekš, vai arī to var izvietot (ar “UFI” marķieri) produkta nosaukuma vai tirdzniecības nosaukuma tuvumā. Praktisku iemeslu dēļ UFI var uzdrukāt
arī uz iepakojuma, ja vien tas paliek pārējās marķējuma informācijas tuvumā 28. Jebkurā
gadījumā UFI jābūt skaidri redzamam un viegli atrodamam avārijas gadījumā (tā galvenā funkcija ir palīdzēt neatliekamās palīdzības sniedzējam identificēt ražojumā esošo
maisījumu).
Ja tiek izmantota obligātā papildu informācija, tai jābūt viegli identificējamai
un salasāmai. Ja laukums uz etiķetes ir ierobežots, protams, šī informācija ir
prioritāra salīdzinājumā ar fakultatīvo papildu informāciju.

4.8.1 Obligātā papildu marķējuma informācija
Obligātā papildu marķējuma informācija var būt:

27



papildu bīstamības apzīmējumi saistībā ar īpašām fizikālajām vai veselības īpašībām. Tie ir kodificēti kā “EUH” apzīmējumi, piemēram, EUH014 “Aktīvi reaģē ar
ūdeni”. Dažām vielām ar harmonizēto klasifikāciju papildu bīstamības apzīmējumi
ir iekļauti CLP VI pielikuma 3. daļā;



papildu apzīmējumi dažiem maisījumiem, piemēram, EUH204 “Satur izocianātus.
Var izraisīt alerģisku reakciju” (skatīt CLP II pielikuma 2. daļu). Šīm frāzēm ir piešķirti arī EUH kodi, lai saskaņotu to noformējumu ar iepriekš minētajiem papildu
bīstamības apzīmējumiem;



papildu apzīmējums EUH401 “Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas norādījumus” bīstamām vielām un maisījumiem, uz ko attiecas
Direktīvas 91/414/EEK 29 darbības joma (skatīt CLP II pielikuma 4. daļu);



marķējuma elementi, ko nosaka citi ES tiesību akti (skatīt CLP 32. panta
6. punktu), piemēram:

Komisijas Regula (ES) Nr. 2017/542 grozīja arī CLP regulu, pievienojot tai VIII pielikumu.

28

Ņemiet vērā, ka CARACAL ir apstiprinājušas iespēju uzdrukāt UFI uz iepakojuma pārējās marķējuma informācijas tuvumā, nevis uz etiķetes. Lai gan Eiropas Komisija un lielākā daļa dalībvalstu
uzskata, ka CLP 32. panta 4. punkta un 31. panta 5. punkta vienotā izpratne to pieļauj, pamatojoties
uz ierobežotu skaitu dalībvalstu piezīmju, ir jāpabeidz šīs juridiskās interpretācijas apspriešana attiecībā uz to, vai pašreizējais tiesību dokuments jau pieļauj šādu vienotu izpratni un vai ir vajadzīgi
grozījumi VIII pielikuma A daļas 5.2. iedaļā un CLP 25. panta 7. punktā.
Atcelta un aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kas stājās spēkā 2011. gada 14. jūnijā.
29
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–

licences numurs saskaņā ar REACH regulu;

–

virsmaktīvo vielu un smaržvielu uzskaitījums atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem (ar grozījumiem);

–

biocīda atļaujas numurs atbilstoši Biocīdu regulai (ES) Nr. 528/2012;

–

marķēšanas prasības (t. i., uzliesmojamība) atbilstoši Aerosola izsmidzinātāju direktīvai 75/324/EEK (ADD), ar grozījumiem; vai

–

gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK 30.

Cita papildu obligātā informācija var būt šāda:


īpašas rīcības informācija, kā minēts iekavās pie drošības prasību apzīmējumiem
P320 “Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes)”, P321 “Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes)” CLP IV pielikumā, piemēram, “skat. papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju uz šīs
etiķetes” vai “skat. papildu instrukcijas par pretlīdzekļu ievadīšanu uz šīs etiķetes”. Skatīt arī turpmāk 5. tabulu un atlases tabulas šā vadlīniju dokumenta
7.3. apakšnodaļā;



maisījumiem, kuros ir nezināma akūtas toksicitātes komponente 1 % vai lielākā
koncentrācijā, apzīmējums “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(u) akūto toksicitāti nav ziņu” (skatīt CLP I pielikuma 3.1.3.6.2.2. punktu). Šis apzīmējums ir jāiekļauj arī drošības datu lapā, ja tāda ir 31. Turklāt var būt lietderīgi
atšķirt bīstamību, kuras pamatā ir iedarbības veids, piemēram, “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto (perorālo/dermālo/ieelpošanas) toksicitāti nav ziņu”, jo īpaši, ja viela ir klasificēta arī citās bīstamības klasēs un ir
svarīgi precizēt iedarbības ceļu (skatīt arī Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu);



maisījumiem, ja par vienu vai vairākām būtiskām sastāvdaļām nav pieejama izmantojama informācija par to īstermiņa (akūto) un/vai ilgtermiņa (hronisko) bīstamību ūdens videi, apzīmējums “satur x % sastāvdaļu, par kuru bīstamību ūdens
videi nav ziņu” (skatīt CLP I pielikuma 4.1.3.6.1. punktu). Šis apzīmējums jānorāda uz etiķetes un drošības datu lapā;



maisījumiem, uz kuriem attiecas CLP iesniegšanas prasības saskaņā ar CLP
45. pantu un CLP VIII pielikumu – attiecīgā gadījumā UFI (skatīt šā vadlīniju dokumenta 4.8.1.1. apakšnodaļu).

Atbilstoši CLP regulai papildu marķējuma informācija uz etiķetes jāizkārto īpašā, papildu
informācijai paredzētā daļā. Piegādātājs var arī izvēlēties izvietot papildu informāciju vairākās vietās, ņemot vērā CLP 25. panta prasības (skatīt 3. piemēru un 5. piemēru šā dokumenta 6. nodaļā).
Tāpat, papildu marķējuma informācijas daļa ir vizuāli jāatdala no marķējuma elementiem, kas noteikti CLP 17. panta a)–g) punktā, piemēram, izvietojot to citā etiķetes daļā,

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK.
30

31

Sīkāku informāciju par DDL sagatavošanu skatīt Vadlīnijās par drošības datu lapu sagatavošanu.
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ievietojot to teksta lodziņā, noformējot citā krāsā vai izmantojot cita lieluma burtus. Tomēr – un atkarībā no konkrētās situācijas – var nebūt ieteicams vizuāli nošķirt CLP elementus un obligāto papildu marķējuma informāciju, kas prasīta citos tiesību aktos, ja šī
informācija apraksta drošu rīkošanos ar vielu vai maisījumu un tā/tās lietošanu. Piemēram, ja papildu EUH apzīmējumi izsaka brīdinājumu, kas līdzīgs bīstamības apzīmējumos
iekļautajam un atspoguļo klasifikāciju, ir pat ieteicams grupēt abus apzīmējumus uz etiķetes kopā, lai tie viens otru pastiprinātu. Piemēram, vielai, kura ir klasificēta kā viela,
kas reaģē ar ūdeni, 1. kategorijā, bīstamības apzīmējums EUH014 (“Aktīvi reaģē ar
ūdeni”) ir ļoti līdzīgs H260 (“Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas
var spontāni aizdegties”). (Skatīt arī 4. piemēru šā vadlīniju dokumenta 6. nodaļā.)
Attiecībā uz salasāmību, sagatavojot obligāto marķējuma informāciju, kuras lietošanu
nosaka citi ES tiesību akti (piemēram, gaistošo organisko savienojumu saturs atbilstoši
Direktīvai 2004/42/EK vai īpašo sastāvdaļu uzskaitījums, kas noteikts Regulā (EK)
Nr. 648/2004), nedrīkst izmantot atšķirīgu pieeju no tās, kas izmantota, sagatavojot citu
obligāto marķējuma informāciju, kuru nosaka pati CLP regula. Obligātajai informācijai jābūt viegli identificējamai un salasāmai, un CLP marķējumā tai ir prioritāte attiecībā pret
jebkuru citu fakultatīvu papildu informāciju. Pārskats par obligātajiem papildu marķējuma elementiem, kas jāiekļauj papildu informācijas daļā uz etiķetes, ir sniegts 5. tabulā.
5. tabula. Obligātā papildu marķējuma informācija saskaņā ar CLP 25. un
32. pantu
Atsauce uz tiesību aktu
CLP 25. panta
1. punkts un
II pielikuma
1. daļas 1.1. iedaļa

CLP 25. panta
1. punkts un
II pielikuma
1. daļas 1.2. iedaļa

Tips un piemērojamība
a)

b)

Kods

Saturs/formulējums

Papildu bīstamības apzīmējumi, kas attiecas uz noteiktām vielu un
maisījumu fizikālajām īpašībām. Tie jāpiešķir saskaņā ar CLP II pielikumā precizētajiem nosacījumiem, ja viela vai maisījums jau ir klasificēts, pamatojoties uz CLP I pielikuma kritērijiem. Attiecībā uz dažām
vielām, kuru klasifikācijas ir harmonizētas, papildu bīstamības apzīmējumi ir iekļauti CLP VI pielikuma 3. daļā.
EUH014

“Aktīvi reaģē ar ūdeni”

EUH018

“Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu
tvaika un gaisa maisījumu”

EUH019

“Var veidot sprādzienbīstamus
peroksīdus”

EUH044

“Sprādziena draudi, karsējot
slēgtā vidē”

Papildu bīstamības apzīmējumi, kas attiecas uz vielu un maisījumu veselību ietekmējošām īpašībām. Tie jāpiešķir saskaņā ar CLP II pielikuma 1. daļas 1.2. iedaļā precizētajiem nosacījumiem, ja viela vai
maisījums jau ir klasificēts, pamatojoties uz CLP I pielikuma kritērijiem. Attiecībā uz dažām vielām, kuru klasifikācijas ir harmonizētas,
papildu bīstamības apzīmējumi ir iekļauti CLP VI pielikuma 3. daļā. Attiecībā uz EUH071 skatīt arī CLP I pielikuma 3.1.3. tabulas 1. piezīmi.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
4.0. redakcija – 2019. gada marts

Atsauce uz tiesību aktu

CLP 25. panta
6. punkts un
II pielikuma
2. daļa

Tips un piemērojamība
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Kods

Saturs/formulējums

EUH029

“Saskaroties ar ūdeni, izdala
toksiskas gāzes”

EUH031

“Saskaroties ar skābēm, izdala
toksiskas gāzes”

EUH032

“Saskaroties ar skābēm, izdala
ļoti toksiskas gāzes”

EUH066

“Atkārtota iedarbība var radīt
sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu”

EUH070

“Toksisks saskarē ar acīm”

EUH071

“Kodīgs elpceļiem”

Papildu apzīmējumi atsevišķiem maisījumiem. Tie jāpiešķir maisījumiem atbilstoši CLP II pielikuma 2. daļā minētajiem nosacījumiem.

1. Svinu saturoši maisījumi

EUH201

“Satur svinu. Nedrīkst lietot uz
virsmām, kas var nonākt bērnam mutē.”

EUH201A

“Brīdinājums! Satur svinu.”

2. Ciānakrilātu saturoši
maisījumi

EUH202

“Ciānakrilāts.
Bīstami.
Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja.
Sargāt no bērniem.”

3. Cementi un cementa
maisījumi

EUH203

“Satur hromu (VI). Var izraisīt
alerģisku reakciju”

4. Izocianātus saturoši maisījumi

EUH204

“Satur izocianātus.
Var izraisīt alerģisku reakciju”

5. Maisījumi, kas satur
epoksīda sastāvdaļas ar
vidējo molekulmasu
≤ 700

EUH205

“Satur epoksīda sastāvdaļas.
Var izraisīt alerģisku reakciju”

– ja iepakojuma saturs ir
mazāks par 125 mililitriem
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Atsauce uz tiesību aktu

Tips un piemērojamība

Saturs/formulējums

6. Aktīvu hloru saturoši
maisījumi, ko pārdod
plašai sabiedrībai

EUH206

“Brīdinājums!
Nelietot kopā ar citiem produktiem.
Var izdalīt bīstamas gāzes
(hloru).”

7. Kadmiju saturoši maisījumi (sakausējumi), kas
ir paredzēti lodēšanai

EUH207

“Brīdinājums!
Satur kadmiju. Lietojot veidojas bīstami izgarojumi.
Sk. ražotāja sniegto informāciju.
Ievērot drošības instrukcijas.”

8. Maisījumi, kas nav klasificēti kā sensibilizējoši,
bet kas satur vismaz
vienu sensibilizējošu
vielu 32

EUH208

“Satur [sensibilizējošās vielas
nosaukums]. Var izraisīt alerģisku reakciju”

9. Šķidri maisījumi, kas satur halogēnogļūdeņražus

EUH209

“Lietojot var viegli uzliesmot

10. Maisījumi, kas nav paredzēti lietošanai plašā
sabiedrībā

CLP IV pielikums

Kods

vai
EUH209A

Lietojot var kļūt uzliesmojošs”

EUH210

“Drošības datu lapa ir pieejama
pēc pieprasījuma”

11. Aerosoli

Aerosoliem piemēro marķēšanas noteikumus arī saskaņā ar
Direktīvu 75/324/EEK

Vielas un maisījumi, kuriem
piešķirti drošības prasību
apzīmējumi

Papildu pirmās palīdzības
sniegšanas instrukcija (piemēram, pretlīdzekļa ievadīšana vai
tūlītēji pasākumi, piemēram,
konkrēta tīrīšanas līdzekļa pielietošana), kas norādīti drošības prasību apzīmējumu iekavās



P320 – Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (sk. … uz
šīs etiķetes).



P321 – Īpaša medicīniskā
palīdzība
(sk. … uz šīs etiķetes).

Atbilstoši Komisijas Regulas (ES) Nr. 286/2011 (CLP regulas 2. ATP) II pielikuma 2.8. iedaļas pēdējai daļai maisījumiem, kuri klasificēti kā sensibilizējoši, satur citu(-as) vielu(-as), kas klasificēta(as) kā sensibilizējoša(-as) (papildus tai, kuras dēļ maisījums jāklasificē) un kas ir koncentrācijās,
kuras vienādas ar vai lielākas par to, kas precizēta CLP I pielikuma 3.4.6. tabulā, uz etiķetes norāda
tās/to vielas(-u) nosaukumu(-us). Šis(-ie) nosaukums(-i) jānorāda kopā ar vielas(-u) nosaukumu(iem), kas attiecas uz maisījuma klasifikāciju. Ņemiet vērā, ka EUH208 ir jāizmanto gadījumā, ja
maisījums, kas nav klasificēts kā sensibilizējošs, satur sensibilizējošas vielas. Tomēr atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2016/918 (CLP regulas 8. ATP), ja maisījums ir marķēts ar EUH204 saskaņā ar
CLP II pielikuma 2.4. iedaļu vai ar EUH205 saskaņā ar II pielikuma 2.5. iedaļu, apzīmējumu EUH208
var etiķetē nenorādīt, ja vienīgās vielas, kuru dēļ ir jānorāda EUH208, ir izocianāti vai epoksīda
sastāvdaļas.
32
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Atsauce uz tiesību aktu

Tips un piemērojamība

CLP I pielikums,
3.1.3.6.2.2. punk
ts

Maisījums, kurā ir nezināma
akūtas toksicitātes komponente(-es) 1 % vai lielākā
koncentrācijā

“x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto
toksicitāti nav ziņu”

Maisījums, ja par vienu vai
vairākām būtiskām sastāvdaļām nav pieejama izmantojama informācija par to īstermiņa (akūto) un/vai ilgtermiņa (hronisko) bīstamību ūdens videi

“satur x % sastāvdaļu, par
kuru bīstamību ūdens videi nav
ziņu”.

CLP I pielikums,
4.1.3.6.1. punkts

CLP 25. panta
2. punkts

Papildu apzīmējums vielām
un maisījumiem, uz ko attiecas Direktīvas 91/414/EEK 33 darbības
joma

Marķējuma elementi, kuru lietošanu nosaka
citi Kopienas tiesību akti un uz
kuriem attiecas
CLP 32. panta
6. punkts

Piemēri.

Kods

Saturs/formulējums

(arī drošības datu lapā)

(arī drošības datu lapā)

EUH401

“Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.”

 Regula (EK)
Nr. 1907/2006 (REACH)

 licences numurs
 marķējuma apzīmējumi, kas
attiecas uz REACH XVII pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem, piemēram, “Tikai
profesionāliem lietotājiem”

 Regula (EK)
Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

 īpašu sastāvdaļu uzskaitījums, piemēram, anjonas
virsmaktīvas vielas, skābekli
saturoši balinātāji, fermenti,
dezinfekcijas līdzekļi, optiskie balinātāji un smaržvielas
 t. i., uzliesmojamības marķējums

 Direktīva 75/324/EEK par
aerosola izsmidzinātājiem
(Aerosola izsmidzinātāju
direktīva, ADD)

 gaistošu organisko savienojumu saturs

 Direktīva 2004/42/EK par
gaistošiem organiskiem
savienojumiem (GOS)

 piemēram, biocīda atļaujas
numurs

 Biocīdu regula (Regula
(ES) Nr. 528/2012)

Atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kas stājās spēkā 2011. gada 14. jūnijā.
33
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Tips un piemērojamība

Kods

Unikālais formulas identifikators (UFI) maisījumiem,
kas klasificēti kā tādi, kuri
ietekmē veselību vai kuriem
ir fiziska iedarbība un uz kuriem attiecas prasības, kas
izriet no CLP 45. panta (skatīt šā vadlīniju dokumenta
4.8.1.1. apakšnodaļu)

nav attiecināms

Saturs/formulējums
Unikālais 16 ciparu burtciparu
kods 35, piemēram:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

4.8.1.1 Unikālais formulas identifikators (UFI)
Unikālais formulas identifikators (UFI) ir unikāls burtciparu kods, kas sasaista informāciju
par maisījumu, kas iesniegta saskaņā ar CLP 45. pantu, ar konkrētu tirgū laistu produktu
(papildu informāciju skatīt ECHA Toksikoloģijas centru tīmekļa vietnē: https://poisoncentres.echa.europa.eu/lv/).
UFI ir obligāts visiem bīstamajiem maisījumiem, par kuriem nepieciešams iesniegt informāciju saskaņā ar CLP 45. pantu, t. i., visiem maisījumiem, kas tiek laisti ES tirgū un ir
klasificēti saskaņā ar CLP kā bīstami, pamatojoties uz to ietekmi uz veselību vai fizisko
iedarbību. Uzņēmumiem, kuriem prasa iesniegt informāciju (pakārtotajiem lietotājiem un
importētājiem), pirms maisījuma laišanas tirgū ir jāiekļauj UFI uz maisījuma etiķetes
(piemēro vairākus atbrīvojumus, papildu informāciju skatīt Vadlīnijās par saskaņotu informāciju saistībā ar neatliekamo reaģēšanu veselības jomā – CLP VIII pielikums).
UFI jābūt uzdrukātam uz etiķetes vai piestiprinātam tai. Praktisku iemeslu dēļ UFI var
uzdrukāt arī uz iepakojuma, ja vien tas paliek pārējās marķējuma informācijas tuvumā 36. Ja par marķēšanu atbildīgā persona izvēlas piestiprināt UFI etiķetei, šī uzlīme
stingri jāpiestiprina pie etiķetes, lai tā izturētu normālu izmantošanu un lietošanu.
UFI tiek uzskatīts par obligātu papildu marķējuma informāciju saskaņā ar CLP regulas
25. panta 7. punktu, un parasti tas ir jāiekļauj tajā etiķetes daļā, kas paredzēta papildu
informācijai. Tomēr, lai uzlabotu redzamību un palīdzētu lietotājam produktu identificēt,
UFI kā alternatīvu var izvietot (ar “UFI” marķieri) produkta identifikatoru ciešā tuvumā.
Pirms UFI koda jāraksta akronīms “UFI” ar lielajiem burtiem.
UFI jābūt arī salasāmam (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.2. apakšnodaļu, kurā ir aprakstīta salasāmība, viegla lasāmība un etiķetes elementu lielums) un neizdzēšami marķētam.
34

Skatīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 2017/542.

Papildu informāciju skatīt UFI ģeneratora lietotāja rokasgrāmatā un ECHA Toksikoloģijas centru
tīmekļa vietnē: https://poisoncentres.echa.europa.eu/lv/publications.
35

Ņemiet vērā, ka CARACAL ir apstiprinājušas iespēju uzdrukāt UFI uz iepakojuma pārējās marķējuma informācijas tuvumā, nevis uz etiķetes. Lai gan Eiropas Komisija un lielākā daļa dalībvalstu
uzskata, ka CLP 32. panta 4. punkta un 31. panta 5. punkta vienotā izpratne to pieļauj, pamatojoties
uz ierobežotu skaitu dalībvalstu piezīmju, ir jāpabeidz šīs juridiskās interpretācijas apspriešana attiecībā uz to, vai pašreizējais tiesību dokuments jau pieļauj šādu vienotu izpratni un vai ir vajadzīgi
grozījumi CLP VIII pielikuma A daļas 5.2. iedaļā un CLP 25. panta 7. punktā.
36
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UFI izmantošana maisījumiem, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vēl nav paziņots, pakāpeniski tiks piemērota no 2020. gada 1. janvāra, atkarībā no maisījuma paredzētā lietojuma (papildu informāciju par piemērošanas datumiem skatīt Vadlīniju par
saskaņotu informāciju saistībā ar neatliekamo reaģēšanu veselības jomā – CLP VIII pielikuma 3.5.1. iedaļā). Maisījumi, kas jau ir paziņoti saskaņā ar valsts shēmām, nav jāpārmarķē, lai varētu iekļaut UFI, līdz 2025. gada 1. janvārim. Tomēr, ja pirms šā datuma
ir jāiesniedz atjauninājums, uzņēmumam ir jāizpilda VIII pielikuma prasības un jāpārmarķē maisījumi ar UFI kodiem vai jāpiestiprina UFI kodi etiķetei, pirms tos laiž tirgū izmainītā veidā. Ja uzņēmums iesniedz informāciju saskaņā ar CLP VIII pielikumu pirms
noteiktā termiņa, ieteicams iekļaut UFI uz etiķetes bez liekas kavēšanās.
Lūgums ņemt vērā, ka:


Bīstamiem maisījumiem, par kuriem jāiesniedz informācija saskaņā ar CLP
45. pantu, jānorāda UFI uz etiķetes vai iepakojuma pārējās marķēšanas informācijas tuvumā. Tādiem bīstamiem maisījumiem, kas paredzēti rūpnieciskai izmantošanai 37, var norādīt UFI arī DDL 1.1. punktā. Tādiem bīstamiem maisījumiem,
ko tirgo nefasētā veidā 38, jānorāda UFI DDL 1.1. punktā 39.



UFI nav nepieciešams maisījumiem, kas neietilpst CLP 45. panta darbības jomā,
t. i., maisījumiem, ko izmanto zinātniskai pētniecībai un attīstībai (SR&D), maisījumiem, kas paredzēti uz ražojumu un procesu orientētai pētniecībai un izstrādei,
maisījumiem, kas klasificēti kā “gāzes zem spiediena” un/vai “sprāgstvielas” (nestabilas sprāgstvielas un 1.1.–1.6. iedaļas vielas) un maisījumiem, kas klasificēti
kā bīstami tikai videi;



Uzņēmums var apsvērt iespēju iesniegt pieteikumus par maisījumiem, kas neietilpst CLP 45. panta darbības jomā (piemēram, ir bīstami tikai videi). Tādā gadījumā UFI ir iespējams brīvprātīgi iekļaut šo maisījumu marķējumā.

Tiešsaistes rīks UFI kodu izveidei un apstiprināšanai – UFI ģenerators – ir pieejams Toksikoloģijas centru tīmekļa vietnē: https://poisoncentres.echa.europa.eu/lv/ufi-generator.

4.8.2 Fakultatīvā papildu marķējuma informācija
Dažos gadījumos piegādātājam marķējumā jānorāda noteikti elementi, kas nav obligāti,
bet ir vajadzīgi, lai rīkotos ar produktu vai to lietotu, piemēram, specifiska produkta informācija, lietošanas pamatnorādījumi vai drošības prasību apzīmējumi, ko tieši neparedz produkta klasifikācija (piemēram, maisījumiem ar kairinošu iedarbību uz acīm –
“Pirms lietošanas izlasīt etiķeti” vai “Nepieļaut iekļūšanu acīs”). Uz šāda fakultatīvu papildu marķējuma informāciju, kuras saturu var brīvi noteikt piegādātājs, neattiecas marķēšanas prasības saskaņā ar CLP regulu.

T. i., maisījumiem, ko paredzēts izmantot tikai rūpnieciskās ražotnēs (papildu informāciju skatīt
Vadlīniju par saskaņotu informāciju saistībā ar neatliekamo reaģēšanu veselības jomā – CLP VIII pielikumā).
37

38

Piemēram, maisījumiem, kas minēti CLP II pielikuma 2. daļā.

Ņemiet vērā, ka CARACAL ir apstiprinājušas interpretāciju, ka nav nepieciešama noklusējuma
prasība ievietot DDL unikālo formulas identifikatoru (UFI) (izņemot nefasētus maisījumus). Priekšlikumi grozījumiem VIII pielikumā un REACH II pielikumā pašlaik tiek apspriesti CARACAL līmenī.
39
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Fakultatīvās informācijas nepieciešamība jāņem vērā arī, izlemjot, kā izkārtot marķējumu. Fakultatīvo papildu informāciju var izvietot arī blakus marķējuma elementiem, kas
noteikti CLP 17. panta a)–g) punktā, un obligātajai papildu informācijai, ja piemērojams.
Tomēr tā nedrīkst būt pretrunā ar obligāto marķējuma elementu sniegto informāciju vai
apšaubīt to ticamību. Tajā jāsniedz arī papildu nepieciešamie sīkākie dati (skatīt CLP
25. panta 3. punktu).
Papildu marķējuma elementus, kuru lietošanu nosaka ANO GHS, bet kas nav iekļauti CLP
regulā, var norādīt fakultatīvās papildu informācijas iedaļā. Šie elementi nedrīkst maldināt lietotāju.
Turklāt visai fakultatīvajai papildu informācijai, kas norādīta etiķetē vai uz iepakojuma,
jāatbilst vielas vai maisījuma klasifikācijai (skatīt CLP 25. panta 4. punktu). Tas nozīmē,
ka uz klasificētas vielas vai maisījuma etiķetes vai iepakojuma nedrīkst būt tādi apzīmējumi kā “netoksisks”, “nepiesārņojošs” vai “ekoloģisks” vai citi apzīmējumi, kas norādītu,
ka viela vai maisījums nav bīstams, vai apzīmējumi, kas neatbilst piešķirtajai klasifikācijai.
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5. Vadlīnijas par īpašiem CLP bīstamības marķējuma aspektiem
5.1 Citi aspekti, kas jāņem vērā, sagatavojot CLP bīstamības marķējumu
Lai piegādātājs varētu izstrādāt etiķetes saskaņā ar CLP regulas noteikumiem, vienlaikus
saglabājot pēc iespējas lielāku brīvību etiķešu izkārtojumā, jāņem vērā šādi marķēšanas
aspekti.


Etiķetes lielums: CLP regulā ir noteikti etiķetes un dažu tās elementu minimālie
izmēri (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.2. apakšnodaļu).



Īpaši marķēšanas noteikumi, kas attiecas uz īpašām marķēšanas un iepakošanas situācijām, piemēram:



–

ja viela vai maisījums ir iepakoti neparastas formas vai mazā iepakojumā (skatīt CLP 29. pantu);

–

ja iepakojums sastāv no vairākām kārtām un/vai

–

ja uz vielu vai maisījumu attiecas CLP regulas marķēšanas noteikumi un
marķēšanas noteikumi saskaņā ar bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem atbilstoši ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu paraugnoteikumiem (tā dēvētajai “Oranžajai grāmatai”) 40. Personai, kas atbild par CLP etiķetes sagatavošanu, jāņem vērā visi minētie noteikumi,
pirms tiek pieņemts galīgais lēmums par vielas vai maisījuma marķējumu
(skatīt CLP 33. pantu);

Drošības prasību apzīmējumu atlase –
vispiemērotākās drošības prasību apzīmējumu kopas atlase marķējumam lielā
mērā ir atstāta piegādātāja ziņā. Skatīt šā vadlīniju dokumenta 7. nodaļu.

5.2 Etiķetes un marķējuma elementu izmēri
CLP I pielikuma 1.2. sadaļā ir noteikts marķējuma lielums, marķējuma minimālie izmēri un saistība starp piktogrammas izmēru un šiem minimālajiem izmēriem (skatīt arī
turpmāk 6. tabulu) 41. Tomēr etiķetei jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu iekļaut visus
CLP regulā noteiktos marķējuma elementus un tie būtu salasāmi. Tāpēc etiķete varētu
būt lielāka par noteikto minimālo laukumu.
6. tabula. Minimālie etiķetes un piktogrammas izmēri atbilstoši CLP

40

Iepakojuma tilpums

Etiķetes izmēri
(milimetros) CLP 17. pantā
noteiktajai informācijai

Piktogrammas izmēri
(milimetros)

≤ 3 litri

Vismaz 52 × 74, ja iespējams

Ne mazāk par 10 × 10
Vismaz 16 × 16, ja iespējams

Īsteno Eiropas Savienībā ar starptautiskiem modāliem nolīgumiem un Direktīvu 2008/68/EK.

Šeit norādītie piktogrammas izmēri attiecas uz pašas piktogrammas izmēriem, nevis uz virtuālā
kvadrāta, kurā ievietota piktogramma, izmēriem.
41
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Iepakojuma tilpums

Etiķetes izmēri
(milimetros) CLP 17. pantā
noteiktajai informācijai

Piktogrammas izmēri
(milimetros)

> 3 litri, bet ≤ 50 litri

Vismaz 74 × 105

Vismaz 23 × 23

> 50 litri, bet ≤ 500 litri

Vismaz 105 × 148

Vismaz 32 × 32

> 500 litri

Vismaz 148 × 210

Vismaz 46 × 46

Ar CLP regulu nosaka, ka etiķetes elementi, kas minēti CLP 17. panta 1. punktā, ir tāda
izmēra un ar tādām atstarpēm, lai tos varētu viegli salasīt.
Salasāmību nosaka šādu elementu kombinācija – fonta lielums, attālums starp burtiem,
attālums starp rindiņām, raksta zīmes līnijas platums, drukas krāsa, burtveidols, burta
platuma un augstuma attiecība, materiāla virsma un pietiekams kontrasts starp drukāto
tekstu un fonu.
Daži piemēri par šo parametru ietekmi uz salasāmību ir parādīti 2.attēlā.

salasāms

teksta un fona kontrasts mazina salasāmību

šā fonta tipa burtu
lielums mazina salasāmību

slīprakstā, bet salasāms

teksta saspiestība
mazina salasāmību

2. attēls. Salasāmība
Marķējumā var norādīt vairāk valodas, nekā to/tās, kuras(-u) lietošanu nosaka dalībvalsts, kurā viela vai maisījums tiek laists tirgū. Ja etiķete atbilst iepriekš 6. tabulā minētajiem (minimālajiem) lielumiem un tiek nodrošināta teksta elementu salasāmība, lēmumu par valodu skaitu var pieņemt attiecīgais piegādātājs.
Tiesību aktā nav sīkāk noteikts precīzs signālvārdu, bīstamības apzīmējumu, drošības
prasību apzīmējumu un jebkādas papildu informācijas burtu lielums, t. i., burtu lielumu, kas nodrošinātu vieglu marķējuma elementu salasāmību, nosaka piegādātājs. Tomēr kā atsauci var izmantot minimālo burta lielumu 1,2 mm (“x augstums”). Piegādātājs
var izlemt, vai, palielinoties iepakojuma kopējam tilpumam un etiķetes izmēriem, viņš
palielinās burtu lielumu, vai visa veida tilpumiem un etiķetes izmēriem izmantos aptuveni viena un tā paša izmēra burtus.
Tāpat piegādātājs var izlemt, vai noteiktus marķējuma elementus noformēt lielākiem
burtiem, bet citus – mazākiem. Piemēram tiek sniegti daži bieži izvēlēti praktiski risinājumi:


signālvārdu “Bīstami” vai “Uzmanību” etiķetē raksta ar lielākiem burtiem nekā
bīstamības un drošības prasību apzīmējumus;



obligātos marķējuma elementus raksta lielākiem burtiem nekā fakultatīvo marķējuma informāciju.

Abi iepriekš minētie risinājumi principā atbilst CLP juridiskajam formulējumam, ja obligātā informācija uz etiķetes ir viegli salasāma.
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CLP regulā ir sasaistīts bīstamības piktogrammu lielums ar etiķetes minimālajiem izmēriem. Katra bīstamības piktogramma sedz vismaz vienu piecpadsmito daļu no marķējuma minimālās virsmas, kas paredzēta obligātajai marķējuma informācijai. Marķējuma
un piktogrammu minimālie izmēri ir sniegti CLP I pielikuma 1.3. tabulā. Ja iespējams,
piktogrammas laukumam uz iepakojuma ar mazāko ietilpību jābūt vismaz
16 mm × 16 mm, bet tas nedrīkst būt mazāks par 1 cm2. Piktogrammas izmēram jābūt
lielākam par minimālajiem izmēriem, ja to atļauj faktiskais etiķetes izmērs. Pamata ideja
ir tāda, ka etiķetes izmēram un piktogrammu izmēram jābūt samērīgam ar iepakojuma
izmēru.
Piktogrammu, kas sedz vienu piecpadsmito daļu no marķējuma minimālās virsmas un
kuras lielumu aprēķina, reizinot izmērus, kas noteikti CLP I pielikuma 1.3. tabulā, uzskata par salasāmu. Piktogrammas izmērs jāpalielina visos gadījumos, kad tā nosedz
mazāk nekā vienu piecpadsmito daļu no marķējuma virsmas, kas paredzēta obligātajai
marķējuma informācijai. Mazam iepakojumam viena piecpadsmitā daļa no etiķetes minimālā izmēra ir 16 mm × 16 mm. Tomēr dažreiz nav iespējams izmantot pat etiķetes minimālo izmēru vai etiķetes minimālais izmērs ļauj norādīt tikai 10 mm × 10 mm piktogrammas (piemēram, tādēļ, ka ir vairākas piktogrammas). Šīs 1 cm2 piktogrammas ir
mazākais atļautais izmērs, un tās var izmantot tikai gadījumā, ja nav vietas lielākām piktogrammām. Ja iespējams, vienmēr jāizmanto vismaz 16 mm × 16 mm piktogramma.
“Ja iespējams” attiecas uz etiķetes izmēru; tātad, ja etiķetes izmērs ļauj izmantot lielāku
piktogrammu, tā ir jāizmanto. Tomēr, ja piegādātājs izvēlas izmantot etiķeti, kas ir lielāka nekā minimālie izmēri, kas noteikti attiecīgajam iepakojuma tilpumam, piktogrammas izmēru nav nepieciešams palielināt, ar noteikumu, ka tā nosedz vienu piecpadsmito
daļu no attiecīgajiem minimālajiem izmēriem.

Piemērs:
Tvertnei, kuras tilpums ir > 50 litri, bet ≤ 500 litri, piktogrammai jābūt vismaz
32 mm × 32 mm, kas ir viena piecpadsmitā daļa no laukuma, kas iegūts, sareizinot
minimālos izmērus (105 mm × 148 mm). (105 mm × 148 mm =
10,5 cm × 14,8 cm = 155,5 cm2. Viena piecpadsmitā daļa no 155 cm2 = 10,36 cm2;
√10,36 cm2 = 3,22 cm = 32,2 mm (noapaļots līdz 32 mm) visiem katras piktogrammas izmēriem). Ja etiķetes izmērs tiek palielināts, bet tvertnes tilpums nemainās (> 50 litri, bet ≤ 500 litri), katras piktogrammas minimālajam izmēram jābūt
vismaz vienai piecpadsmitajai daļai no minimālā laukuma, kas attiecas uz CLP
17. pantā noteikto obligāto informāciju, t. i., 32 mm × 32 mm.
Principā etiķetei, kas atbilst iepriekš minētajiem minimālajiem izmēriem, jābūt pietiekami lielai, lai uz tās varētu izvietot visus CLP 17. pantā noteiktos marķējuma elementus
un tie būtu salasāmi. Prioritāri ir obligātie marķējuma elementi un jebkāda obligātā papildu informācija, ko nosaka CLP regula un citi ES tiesību akti. Ja piegādātājs izvēlas pievienot fakultatīvos papildu marķējuma elementus, salasāmība var mazināties, ja tiek pievienots tikai neliels šādas informācijas daudzums. Pievienojot lielāku neobligātās informācijas daudzumu, piegādātājam jāapsver šīs informācijas apjoma ierobežošana vai etiķetes izmēra palielināšana. Palielinot etiķetes izmēru, piegādātājam jāapsver arī dažādu
obligāto marķējuma elementu izmēra palielināšana. Tas nepieciešams, lai atvieglotu to
identifikāciju un saglabātu salasāmību.
Papildu vietu, kas iegūta, palielinot etiķetes izmēru, var izmantot papildu informācijai, ko
piegādātājs uzskata par svarīgu. Tomēr jāizvērtē, vai šī rīcība nav pretrunā ar CLP
25. panta 3. punkta prasību, proti, ka fakultatīvā papildu informācija nedrīkst apgrūtināt
obligāto marķējuma elementu identifikāciju.
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5.3 Atbrīvojumi no marķējumam un iepakojumam noteiktajām
prasībām
Ne visiem iepakojumiem uz etiķetes vai iepakojuma iespējams izvietot vajadzīgo marķējuma informāciju saskaņā ar CLP 31. panta prasībām.
CLP 29. panta 1. punktā un CLP I pielikuma 1.5.1. apakšpunktā ir definētas atkāpes iepakojumiem, kuri ir tik mazi vai tādā stāvoklī vai formā, ka nav iespējams izpildīt CLP
31. panta prasības.
Ja nav iespējams piemērot 29. panta 1. punkta noteikumus, saskaņā ar CLP 29. panta
2. punktu un CLP I pielikuma 1.5.2. apakšpunktu noteiktus marķējuma elementus atļauts nenorādīt (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.3.2. apakšnodaļu).

5.3.1 Atlokāmu etiķešu, piesietu birku un ārējā iepakojuma izmantošana
Vielas vai maisījuma iepakojums var būt tik mazs vai tādā stāvoklī vai formā, ka uz tā
nav iespējams izvietot marķējuma elementus saskaņā ar CLP 31. panta prasībām. Tas
var būt tāpēc, ka dalībvalstī, kur vielu vai maisījumu laiž tirgū, etiķetē jānorāda informācija vairāk nekā vienā valodā, vai vienkārši tāpēc, ka iepakojums ir pārāk mazs vai to ir
grūti marķēt tā formas/stāvokļa dēļ, tāpēc nevar izvietot pilnu marķējuma elementu
komplektu pat vienā valodā.
Jo īpaši var nebūt iespējams izlasīt etiķeti horizontāli, kad iepakojums ir normāli novietots, vai arī marķējuma elementi ir nepietiekami lieli vai nepietiekamā atstatumā, lai tos
varētu viegli izlasīt.
Šādā gadījumā marķējuma elementus, kas noteikti saskaņā ar CLP 17. pantu, var norādīt uz


atlokāmas etiķetes, vai



piesietas birkas, vai



ārējā iepakojuma.

Ja izmanto kādu no minētajām alternatīvām, uz jebkura iekšējā iepakojuma marķējuma
vai atlokāmās etiķetes, kas tieši piestiprināta iepakojumam, daļas ir vismaz bīstamības
piktogramma(-as), produkta identifikators, kas minēts CLP 18. pantā, un vielas vai maisījuma piegādātāja nosaukums un tālruņa numurs. Šajā gadījumā signālvārdu, bīstamības un drošības prasību apzīmējumus, kā arī papildu marķējuma informāciju, var nenorādīt 42. Tomēr nedrīkst izmantot iepriekš minētās alternatīvas, ja etiķete kļūst nesalasāma tikai tāpēc, ka piegādātājs vēlas izmantot uz etiķetes vairāk valodu nekā prasīts
tajās dalībvalstīs, kurās vielu vai maisījumu laiž tirgū.

5.3.1.1 Atlokāmas etiķetes un piesietas birkas
Ja piegādātājs atzīst, ka jāizmanto atlokāma etiķete vai piesieta birka, viņam jāņem vērā
šādi aspekti.

Ņemiet vērā, ka CARACAL līmenī patlaban tiek apspriesta iespēja izvietot UFI uz iekšējā iepakojuma, ja iepakojums ir pārāk mazs vai tādā stāvoklī vai formā, ka CLP 31. panta marķēšanas prasības nevar izpildīt.
42
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Vispārīgas prasības atlokāmām etiķetēm un piesietām birkām
CLP regulā nav iekļauti īpaši noteikumi piesietu birku vai atlokāmu etiķešu izmantošanai. Abiem šiem marķējuma veidiem jāatbilst tiem pašiem izpildes standartiem kā
“parastai” etiķetei, proti:
 marķējuma elementiem (tostarp UFI, ja attiecināms) jābūt neizdzēšamiem,
viegli salasāmiem un jāizceļas uz fona;
 piktogrammu lielumam jābūt tādam pašam kā piktogrammām uz līdzvērtīgas,
parastas etiķetes.
Atlokāmā etiķete vai piesietā birka stingri jāpiestiprina iepakojumam, t. i., marķējumam jābūt piestiprinātam iepakojumam ieplānoto iepakojuma lietošanas laiku.
Pie tiešā iepakojuma jābūt stingri piestiprinātai vismaz šādai CLP informācijai:
 bīstamības piktogrammām;
 produkta identifikatoram; un
 vielas vai maisījuma piegādātāja nosaukumam un tālruņa numuram.
Salīdzinājumā ar piesietām birkām, atlokāmo etiķešu izmantošana varētu būt izvēles variants, jo uz šā marķējuma daudzos gadījumos ir vairāk vietas marķējuma elementiem.
Turpmāk ir norādīta informācija, kas attiecas uz atlokāmās etiķetes saturu, kvalitāti un
noformējumu. Skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 6. piemēru, kur attēlota atlokāmā etiķete vairākās valodās maisījuma piegādei un lietošanai.
Atlokāmo etiķešu izmantošana arī var būt izvēles variants (un faktiski tās arī bieži izmanto), ja, iekļaujot etiķetē citos tiesību aktos noteikto obligāto papildu marķēšanas informāciju, tā ir pārāk liela iepakojumam. Izmantojot atlokāmo etiķeti, iespējams skaidri
strukturēt marķējuma informāciju, dažādās lappusēs norādot dažādus informācijas veidus (skatīt turpmāk).
Atlokāmās etiķetes saturs, kvalitāte un noformējums
Saturs
Atlokāmā etiķete parasti sastāv no trīs daļām, t. i., titullapas (augšējās lapas), iekšējās(ām) lapas(-ām) un pēdējās lapas (kas stingri piestiprināta iepakojumam).
Atlokāmajā etiķetē jāiekļauj CLP 17. pantā un 32. panta 6. punktā noteiktie marķējuma
elementi un informācija, kā aprakstīts turpmāk. Atbilstoši CLP 29. panta 1. punktam
marķējuma informāciju uz atlokāmas etiķetes drīkst norādīt tikai tad, ja nav iespējams
izpildīt CLP 31. pantā noteiktās prasības par to, lai uz etiķetes būtu izmantota tās dalībvalsts valodas, kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū.


Titullapā jānorāda vismaz šāda informācija:
o

produkta identifikators (CLP 18. panta 2. punkts vielām, CLP 18. panta
3. punkta a) apakšpunkts maisījumiem); ņemiet vērā, ka attiecībā uz maisījumiem produkta identifikatoram uz titullapas un pēdējās lapas nav jāprecizē visas sastāvdaļas, kas nosaka maisījuma klasifikāciju;

o

bīstamības piktogramma(-as) (CLP 17. panta 1. punkta d) apakšpunkts);

o

signālvārdi visās marķējuma valodās (CLP 17. panta 1. punkta
e) apakšpunkts);

o

nominālais daudzums (iepakojumā, kāds ir pieejams plašākai sabiedrībai,
ja vien šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma) (CLP 17. panta
1. punkta b) apakšpunkts);
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o

piegādātāja(-u) kontaktinformācija (nosaukums, adrese un tālruņa numurs) (CLP 17. panta 1. punkta a) apakšpunkts);

o

atsauce uz pilnu drošības informāciju atlokāmās etiķetes iekšpusē, piemēram: “drošības informāciju skatīt iekšpusē” visās marķējuma valodās vai
simbols, kas informē lietotāju, ka etiķeti var atvērt un ka iekšējās lapās ir
sniegta papildu informācija (nav minēts CLP17. panta 1. punktā);

o

valodas abreviatūra (valsts kods vai valodas kods) visām valodām, kas izmantotas iekšlapās; lai izvairītos no nestandarta vai maldinošu saīsinājumu izmantošanas, ieteicams lietot valodas kodu atbilstoši, piemēram,
ISO 639-1.

o

Dažādi UFI kodi maisījumam, ja piemērojams, tiek lietoti katrai valodai vai
tirgus zonai, lai gan dažādu UFIizmantošana nav ieteicama.

Iekšējā(-ās) lapā(-ās) jābūt šādai informācijai:
o

pilna marķējuma informācija (izņemot bīstamības piktogrammu un piegādātāja identifikāciju) atbilstoši CLP 17. panta 1. punktam (tostarp papildu
informācija) visās valodās, kas minētas titullapā, un informācijai jābūt sagrupētai pēc valodām, piemēram, katrā lapā viena valoda;

o

maisījuma UFI kods, ja piemērojams un ja dažādi UFI tiek lietoti katrai valodai vai tirgus zonai, lai gan dažādu UFIizmantošana nav ieteicama;

o

katras iekšējās lapas augšpusē jānorāda valodas abreviatūra (valsts kods
vai valodas kods).

Uz pēdējās lapas jāatkārto informācija, kas norādīta titullapā, izņemot norādes
par dažādām valodām iekšējās lapās.

Kvalitāte un noformējums
CLP nav noteikti standarti atlokāmo etiķešu marķējuma materiālam un noformējumam.
Tomēr atlokāmām etiķetēm jābūt pietiekami kvalitatīvām.
Veids, kā tiek nodrošināta kvalitāte, ir atstāts piegādātāja ziņā, bet uzmanība jāpievērš
šādiem aspektiem:


Izturīgums
Ņemot vērā dažādās situācijas, kas var rasties, parastos apstākļos rīkojoties ar
iepakojumu un lietojot to (iepakojuma saturs var izšķīdināt uzdrukāto tekstu vai
lietotāji var lasīt etiķeti vairākas reizes), ir skaidrs, ka atlokāmai etiķetei jābūt
pietiekami izturīgai, lai saglabātu funkcionalitāti atkārtotas lietošanas apstākļos
(ja piemērojams) visu produkta kalpošanas laiku. To iespējams nodrošināt, piemēram, pārklājot etiķeti ar aizsargpārklājumu un izmantojot plastificētas lapas.
Atlokāmās etiķetes pēdējā lapa stingri jāpiestiprina iepakojumam, lai tā izturētu
rīkošanos ar iepakojumu un tā lietošanu parastos apstākļos. Lapas nedrīkst būt
viegli atdalāmas viena no otras.



Salasāmība
Informācijai atlokāmajā etiķetē jābūt viegli salasāmai (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.2. apakšnodaļu). Ja tiek izmantots bukleta formāts, jāapsver lapu numerācija. Valodas jāsakārto loģiskā secībā, piemēram, alfabētiski.
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Viegla piekļuve informācijai
Informācijai uz atlokāmās etiķetes jābūt viegli pieejamai, etiķetei jābūt viegli atveramai un aizveramai. To var nodrošināt, piemēram, izmantojot pavelkamu
“mēlīti” – nelielu etiķetes daļu, ar kuras palīdzību to var viegli pacelt no pamata
lapas. Piekļuvi informācijai (un salasāmību) var uzlabot, katrā atlokāmās etiķetes
iekšējā lapā izkārtojot informāciju vienā valodā.

5.3.1.2 Ārējais iepakojums
Ja iepakojums ir pārāk mazs vai tādā stāvoklī vai formā, ka nav iespējams ievērot CLP
31. panta marķēšanas prasības, viena no CLP 29. panta 1. punktā paredzētajām iespējām ir sniegt ierobežotu marķējuma informāciju uz iekšējā iepakojuma (t. i., vismaz saskaņā ar CLP I pielikuma 1.5.1.2. punktu – norādot bīstamības piktogrammas, produkta
identifikatoru un vielas vai maisījuma piegādātāja nosaukumu un tālruņa numuru), bet
pilna marķējuma informācija tiek sniegta uz ārējā iepakojuma 43. Šo iespēju var izmantot
tad, ja ārējā iepakojumā iepakotas daudzas mazas vienības. Šādos gadījumos prasības,
kas parasti attiecas uz etiķetēm (skatīt CLP 31. un 32. pantu) attiecas arī uz ārējā iepakojuma marķējuma laukumu. Ja izmanto ārējā iepakojuma variantu, izplatītājam vai mazumtirgotājam jānodrošina, lai būtu pieejami visi CLP regulas noteiktie marķējuma elementi, kad viņš laiž tirgū šā iepakojuma vienības atsevišķi.

5.3.2 Dažu marķējuma elementu nenorādīšana
Ja nav iespējams izpildīt CLP 31. panta marķēšanas prasības (ja iepakojums ir vai nu
tādā stāvoklī, vai formā, vai ir tik mazs) un pilnu marķējuma informāciju 44 nav iespējams norādīt uz atlokāmas etiķetes, piestiprināmas birkas vai ārējā iepakojuma, marķējuma informāciju var samazināt atbilstoši noteiktiem nosacījumiem, kas minēti CLP
I pielikuma 1.5.2. apakšpunktā. Tas var attiekties uz:


iepakojumu, kura saturs nepārsniedz 125 ml, un vielu vai maisījumu, kas ir klasificēts vienā no bīstamības kategorijām, kas uzskaitītas turpmāk 7. tabulā. Tas attiecas arī uz situācijām, kad viela vai maisījums ir pārpildīts maza tilpuma pudelēs
(125 ml vai mazākās), kas pēc tam laistas tirgū, vai ja maza tilpuma pudeles
(125 ml vai mazākas) vairs netiek pārdotas ārējā iepakojumā, bet gan atsevišķi
(skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.1. apakšnodaļu);



vienreizējai lietošanai paredzētu šķīstošu iepakojumu, kura saturs nepārsniedz
25 ml (skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.2. apakšnodaļu).
Marķējuma informāciju var pielāgot arī:


iekšējam iepakojumam vielām un maisījumiem, kas paredzēti zinātniskai pētniecībai un izstrādei vai kvalitātes kontroles analīzēm, ja saturs nepārsniedz 10 ml
(skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.3. apakšnodaļu);



neiepakotām bīstamām vielām vai maisījumiem, kas tiek piegādāti plašai sabiedrībai (skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.4. apakšnodaļu);



vides marķējumam (skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 5.3.2.5. apakšnodaļu).

Ņemiet vērā, ka CARACAL līmenī patlaban tiek apspriesta iespēja izvietot UFI uz iekšējā iepakojuma, ja iepakojums ir pārāk mazs vai tādā stāvoklī vai formā, ka CLP 31. panta marķēšanas prasības nevar izpildīt.
43

44

t. i., informāciju, kas paredzēta CLP 17. pantā.
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5.3.2.1 Iepakojumu marķēšana, ja saturs nepārsniedz 125 ml
Marķējuma elementus, ka minēti 7. tabulas 2. ailē, var neiekļaut tādu iepakojumu marķējumā, kuru tilpums nepārsniedz 125 ml, ja viela vai maisījums ir klasificēti 1. ailē uzskaitītajā bīstamības klasē vai kategorijā.
Tomēr, ja viela vai maisījums ir klasificēti citā bīstamības klasē, kas nav minēta 7. tabulas 1. ailē, marķējumā tik un tā jānorāda marķējuma elementi, kas attiecas uz šo citu
bīstamības klasi. Skatīt arī CLP I pielikuma 1.5.2.1. punktu.
Jāatzīmē, ka aerosola izsmidzinātājiem piemēro izņēmumus attiecībā uz marķējumu
maza iepakojuma aerosoliem, kas klasificēti kā uzliesmojoši (Direktīva 75/324/EEK 45).
7. tabula. Marķēšanas izņēmumi iepakojumiem, kuru tilpums ir 125 ml vai mazāks
Vielas vai maisījuma klasifikācija

1. kategorijas oksidējoša gāze (H270)
Gāzes zem spiediena (H280 un H281)
2. vai 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi (H225 un H226)
1. vai 2. kategorijas uzliesmojošai cietai vielai (H228)

Elementi, ko drīkst nenorādīt atbilstoši CLP I pielikuma
1.5.2. apakšpunktam.
bīstamības un drošības prasību apzīmējumi 1. ailē uzskaitītajām klasēm
Piezīme. Norādītajām bīstamības
kategorijām jānorāda bīstamības
piktogramma un signālvārds.

C, D, E vai F veida pašreaģējošai vielai vai maisījumi (H242)
Pašsasilstošas vielas vai maisījumi, 2. kategorija (H252)
Vielas vai maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala 1., 2. un 3. kategorijas uzliesmojošas gāzes (H260 un H261)
2. vai 3. kategorijas oksidējoši šķidrumi (H272)
2. vai 3. kategorijas oksidējošas cietas vielas (H272)
C, D, E vai F tipa organiskie peroksīdi (H242)
Akūtas toksicitātes 4. kategorijas viela vai maisījums (H302,
H312 un H332)
(ja vielu vai maisījumu nepiegādā plašai sabiedrībai)
2. kategorijas ādas kairinātāji (H315)
2. kategorijas acu kairinātāji (H319)
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – 2. vai 3. kategorijas
vienreizēja iedarbība (H371, H335 un H336)
(ja vielu vai maisījumu nepiegādā plašai sabiedrībai)
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – 2. kategorijas atkārtota
iedarbība (H373)
(ja vielu vai maisījumu nepiegādā plašai sabiedrībai)

Padomes 1975. gada 20. maija Direktīva 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo
aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, ar grozījumiem.
45
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Elementi, ko drīkst nenorādīt atbilstoši CLP I pielikuma
1.5.2. apakšpunktam.

Viela bīstama ūdens videi – īstermiņa (akūta) bīstamība ūdens organismiem, 1. kategorijas akūta viela (H400)
Viela bīstama ūdens videi – ilgtermiņa (hroniska) bīstamība ūdens
organismiem, 1. vai 2. kategorijas hroniska viela (H410 vai H411)
2. kategorijas uzliesmojoša gāze (H221)
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai – iespaido laktāciju vai ar tās
starpniecību (H362)
Viela bīstama ūdens videi – ilgtermiņa (hroniska) bīstamība ūdens
organismiem, 3. vai 4. kategorijas hroniska viela (H412 vai H413)

Izraisa metālu koroziju (H290)

drošības prasību apzīmējumi, kas
saistīti ar 1. ailē uzskaitītajām bīstamības klasēm
Piezīme. Jānorāda bīstamības apzīmējums un signālvārds, jo norādītajām bīstamības kategorijām nav
jānorāda bīstamības piktogramma.
bīstamības piktogramma, signālvārds, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi šai bīstamības klasei

5.3.2.2 Vienreizējai lietošanai paredzēta šķīstoša iepakojuma, kura tilpums nepārsniedz 25 ml, marķēšana
Izņēmums šķīstošam iepakojumam attiecas uz šķīstošo iepakojumu, kura satura tilpums
nepārsniedz 25 ml. Šāda iepakojuma marķējumā var nenorādīt CLP 17. pantā noteiktos
CLP marķējuma elementus ar noteikumu, ka iepakojums ir paredzēts vienreizējai lietošanai un ir ievietots ārējā iepakojumā, uz kura ir visi marķējuma elementi atbilstoši CLP
17. pantam.
Atbrīvojums ir piemērojams gadījumos, kad viela vai maisījums ir klasificēts tikai vienā
vai vairākās no bīstamības kategorijām, kas minētas CLP I pielikuma 1.5.2.1.1. punkta
b) apakšiedaļā, 1.5.2.1.2. punkta b) apakšiedaļā vai 1.5.2.1.3. punkta b) apakšiedaļā
(skatīt iepriekš 7. tabulu). Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz vielām un maisījumiem
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (augu aizsardzības līdzekļi) vai Regulas (ES) Nr. 528/2012
(biocīdi) darbības jomā.

5.3.2.3 Iekšējā iepakojuma marķēšana, ja tā saturs nepārsniedz 10 ml
CLP marķējuma elementus, kas prasīti CLP 17. pantā, var nenorādīt uz iekšējā iepakojuma, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 iekšējā iepakojuma saturs nepārsniedz 10 ml;
 viela vai maisījums ir laists tirgū piegādāšanai izplatītājam vai pakārtotam lietotājam zinātniskās izpētes un izstrādes 46 vai kvalitātes kontroles izvērtēšanas veikšanai; un
 iekšējais iepakojums ietilpst ārējā iepakojumā, uz kura norādīti visi marķējuma
elementi, kas atbilst CLP17. panta prasībām.
Tomēr ņemiet vērā, ka iekšējā iepakojuma marķējumā jāiekļauj produkta identifikators
un attiecīgā gadījumā – bīstamības piktogrammas GHS01, GHS05, GHS06 un/vai

Papildu informāciju par vielām, kas tiek ražotas, importētas un lietotas zinātniskās izpētes un tehnoloģiju izstrādes ietvaros, lūdzu skatīt ECHA Vadlīnijās par zinātnisko izpēti un tehnoloģiju izstrādi
(SR&D) un uz ražojumiem un procesiem orientētu pētniecību un tehnoloģiju izstrādi (PPORD).
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GHS08. Ja ir piešķirtas vairāk nekā divas piktogrammas, piktogrammām GHS06 un
GHS08 varētu būt priekšroka salīdzinājumā ar piktogrammām GHS01 un GHS05.
Šis atbrīvojums neattiecas uz vielām un maisījumiem Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (augu
aizsardzības līdzekļi) vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 (biocīdi) darbības jomā.

5.3.2.4 Neiepakotas bīstamas vielas vai maisījumi, ko piegādā plašai sabiedrībai
Ja neiepakotu ķīmisku vielu piegādā plašākai sabiedrībai, klients jāinformē par marķējumā ietverto informāciju, piemēram, norādot to pavadzīmē vai rēķinā (skatīt CLP
29. panta 3. punktu). Ja šādas vielas vai maisījuma iegāde notiek citā laikā nekā piegāde
klientam, piegādātājs varētu apsvērt iespēju arī pievienot lietošanas instrukciju, kurā iekļauta svarīga marķējuma informācija, piegādājot vielu vai maisījumu, vai nosūtīt šādu
informāciju elektroniski pirms piegādes vai vienlaikus ar to. CLP 29. panta 3. punkta noteikumi attiecas uz vielām, kas uzskaitītas CLP II pielikuma 5. daļā.

5.3.2.5 Vides marķējums
CLP ir atrunāta iespēja noteikt atbrīvojumus no dažām prasībām attiecībā uz vides marķējumu dažiem maisījumiem, ko klasificē kā bīstamus videi, gadījumos, kad var uzskatāmi parādīt, ka tie samazinātu ietekmi uz vidi (skatīt CLP 29. panta 4. punktu). Tomēr
šobrīd nav noteikti šādi atbrīvojumi vai īpaši noteikumi. Ja šādi atbrīvojumi vai īpaši noteikumi tiek noteikti saskaņā ar CLP 53. un 54. pantā minēto procedūru, tie tiks norādīti
CLP II pielikuma 2. daļā.

5.4 Mijiedarbība starp CLP un pārvadāšanas marķējuma noteikumiem
5.4.1 Īpaši noteikumi par marķējumu uz ārējā iepakojuma, uz iekšējā iepakojuma un uz atsevišķiem iepakojumiem
CLP regulas 33. pantā ir noteikti īpaši noteikumi gadījumos, kad bīstamās vielas vai maisījuma iepakojums atbilst arī marķēšanas noteikumiem atbilstoši noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu. Pārvadāšanas marķējuma noteikumi ir izklāstīti ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu paraugnoteikumos. Pārvadāšanas marķējums atbilstoši CLP 33. pantam ietver visas etiķetes un zīmes, ko nosaka, piemēram, Direktīva
2008/68/EK 47, piemēram, videi bīstamas vielas zīme, paaugstinātas temperatūras zīme
vai ierobežota/atbrīvota daudzuma zīme. CLP regulas pamatprincips ir neatcelt nevienu
marķējumu, ko nosaka pārvadāšanas noteikumi, vienlaikus saglabājot būtiskāko bīstamības informāciju uz attiecīgā(-iem) iepakojuma slāņa(-iem).
CLP marķējums parasti ir nepieciešams uz katra piegādei un izmantošanai paredzētā
iepakojuma slāņa.
Pārvadāšanas marķējums jānorāda uz bīstamo vielu un maisījumu ārējā iepakojuma,
ja tās ir klasificētas kā “bīstamas preces” atbilstoši bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem. Šādos gadījumos CLP etiķete var atrasties arī uz ārējā iepakojuma.
Uz atsevišķiem iepakojumiem jānorāda gan CLP etiķete, gan pārvadāšanas marķējums. Ja CLP bīstamības piktogramma uz atsevišķā iepakojuma vai ārējā iepakojuma
attiecas uz to pašu bīstamību, kas noteikta bīstamo preču pārvadāšanas noteikumos,

47

Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (autoceļi un dzelzceļš).
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CLP piktogrammu var nenorādīt, lai izvairītos no nevajadzīgas atkārtošanās marķējumā.

Ja iepakojums sastāv no ārējā un iekšējā iepakojuma kopā ar jebkādu starpiepakojumu
un ja ārējais iepakojums atbilst marķēšanas noteikumiem atbilstoši noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu, uz ārējā iepakojuma nav jānorāda CLP regulā noteiktās bīstamības piktogrammas. Kā minēts iepriekš, ierobežota/atbrīvota daudzuma zīmes tiek uzskatītas par pārvadāšanas marķējumu. Tādēļ, ja uz ārējā iepakojuma ir šīs zīmes, CLP
marķējums nav vajadzīgs. Tomēr, ja vēlas, CLP marķējumu var izmantot saskaņā ar CLP
33. panta 1. punktu.
Ja ārējais iepakojums ir caurspīdīgs, uz tā var nenorādīt nevienu CLP marķējuma elementu, ja zem caurspīdīgās kārtas ir skaidri saskatāms CLP marķējums (CLP 33. panta
2. punkts).
CLP 33. panta juridiskās prasības un lēmumi, kas saistīti ar to izpildi, ir atainoti nākamajā 3. attēlā.
Iekšējais iepakojums (un
jebkāds starpiepakojums)
un ārējais iepakojums

Atsevišķs iepakojums

Nē

Nepieciešams pārvadāšanas
marķējums?

CLP marķējums

Transports

Nepieciešams
pārvadāšanas
marķējums?

Nē
Jā

Pārvadāšanas
marķējums un
CLP marķējums
Var nenorādīt
tās CLP piktogrammas, kas
ekvivalentas
pārvadāšanas
piktogrammām

Nē

Caurspīdīgs
ārējais iepakojums?

CLP marķējums
uz iekšējā (un
jebkāda
starpiepakojuma) un ārējā
iepakojuma
(skatīt arī
5.4.2. apakšnodaļu turpmāk)

Jā

CLP marķējums
uz iekšējā iepakojuma (un jebkāda starpiepakojuma)
CLP marķējumu
var nenorādīt uz
ārējā iepakojuma

Jā

Pārvadāšanas marķējums uz ārējā iepakojuma; CLP marķējums
uz iekšējā iepakojuma
(un jebkāda starpiepakojuma).
Ārējam iepakojumam
papildus var tikt pievienots CLP marķējums.
Šādā gadījumā var nenorādīt tās CLP piktogrammas, kas ekvivalentas pārvadāšanas
piktogrammām.

3. attēls. Lēmumu plūsmas diagramma CLP un pārvadājuma marķējuma piemērošanai atsevišķam iepakojumam (pa kreisi) un kombinētam iepakojumam (pa
labi)
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5.4.2 Iepakojums, ko izmanto piegādes iepakojuma konsolidēšanai pārvadāšanas laikā
CLP regulā ir noteikti vispārēji iepakojuma standarti piegādātājiem, lai nodrošinātu bīstamo vielu un maisījumu drošu piegādi.
Saskaņā ar CLP regulu “iepakojuma materiāls” “ir viena vai vairākas tvertnes un jebkādi
citi komponenti vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertnes varētu veikt ietvēruma funkcijas
un citas drošības funkcijas”. Tas nozīmē, ka vielas vai maisījuma iepakojums var ietvert
vairākas kārtas, piemēram, pudeli un kasti.
CLP regulas noteikumi attiecas uz visām piegādes vajadzībām izmantotā iepakojuma
kārtām. Uz jebkādu papildu iepakojumu var attiekties pārvadāšanas tiesību aktos noteiktā definīcija: “kompozītmateriālu vai salikta iepakojuma ārējā aizsardzība kopā ar
jebkādu absorbējošu materiālu, polsterējumu un jebkādiem citiem komponentiem, kas
vajadzīgi, lai saturētu un aizsargātu iekšējās tvertnes vai iekšējo iepakojumu”. Šai definīcijai atbilstoša ārējā iepakojuma funkcija nemainās, neatkarīgi no tā, vai pie tā piestiprina pārvadāšanas etiķeti vai ne.
CLP regulas 33. panta 2. punkts ir jāinterpretē tā, ka saskaņā ar CLP regulu ir jāmarķē
iepakojuma pēdējā ārējā kārta, kas saglabājas pēc tam, kad tiek noņemts pārvadāšanas
iepakojums (un – konkrētos gadījumos – iekšējais iepakojums un starpiepakojums). Uz
šāda veida “ārējā” iepakojuma (4. attēla b) zīmējums) ir jābūt CLP etiķetei (skatīt arī šā
vadlīniju dokumenta 5.3.1.2. apakšnodaļu un 5.4.1. apakšnodaļu).

(a)

(b)

(c)

iekšējais iepakojums piegādei

ārējais iepakojums
piegādei

pārvadāšanas iepakojums

4. attēls. CLP regulas marķējuma izvietošana uz iepakojuma, ko izmanto piegādei un pārvadāšanai
Parasti piegādātāji, arī izplatītāji, izmanto vienu iepakojuma kārtu un parasti vairākas papildu kārtas, lai vairāku ķīmisko vielu pārvadāšana būtu ērtāka un lai nodrošinātu, ka uz
katru galamērķi tiek labā stāvoklī nogādāti pareizie produkti. Tādēļ šāds pārvadāšanas
iepakojums (4. attēla c) zīmējums), ko izmanto:


piegādāto paku aizsardzībai pārvadāšanas un apstrādes laikā; un/vai



konsolidēšanai (apvienojot vairākas piegādes pakas lielākā kravā pārvadāšanas
vajadzībām),
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neietilpst CLP regulas darbības jomā, un tam nav vajadzīgs CLP marķējums.
Ja vielas un maisījumus glabā uz vietas, neizņemot no pārvadāšanas iepakojuma, jo
tiem paredzēta tālāka pārvadāšana, joprojām var būt piemērojami citi marķēšanas
pienākumi, kas nav CLP regulas un pārvadāšanas tiesību aktu darbības jomā, piemēram,
darba vietas riska novērtējums saskaņā ar Darba ņēmēju aizsardzības pamatdirektīvu
(89/391/EEK) un saistītajām atsevišķajām direktīvām, tostarp Direktīvu par ķimikālijām
(98/24/EK 48) un Direktīvu par kancerogēniem vai mutagēniem (2004/37/EK 49), un – attiecīgā gadījumā – drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm saskaņā ar Direktīvu 92/58/EK 50. Tomēr tad, kad vielas un maisījumi vairs netiek pārvadāti, tie ir jāizņem no pārvadāšanas iepakojuma, lai būtu skaidri redzams CLP marķējums, vai uz iepakojuma, kas līdz šim ir bijis pārvadāšanas iepakojums, ir jāizvieto CLP marķējums.

48

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (OV L 131, 5.5.1998., 11.–23. lpp.),
kas grozīta ar Direktīvu 2007/308/EK un Direktīvu 2014/27/ES.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (OV L 158,
30.4.2004., 50. lpp.), kas grozīta ar Direktīvu 2007/308/EK un Direktīvu 2014/27/ES.
49

Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīva 92/58/EEK par minimālajām prasībām drošības un/vai
veselības aizsardzības zīmēm darba vietā (OV L 245, 26.8.1992., 23. lpp.), kas grozīta ar Direktīvu 2007/308/EK un Direktīvu 2014/27/ES.
50
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6. Etiķešu piemēri
Šajā nodaļā ir sniegti 13 piemēri, lai atainotu dažādas situācijas, kas var rasties marķējuma izstrādes laikā.
Ņemiet vērā, ka katrs turpmāk norādītais marķējuma piemērs ir tikai piemērs, kā etiķetē
izkārtot elementus kādā konkrētā situācijā. Sniegtie piemēri nav izsmeļoši, neviens no
to aspektiem nav obligāts, un tie neatspoguļo konkrētus lietojumus. Turpmāk norādītie
marķējuma un marķējuma elementu lielumi var arī nebūt faktiskie lielumi.

1. piemērs. Etiķete vielai vienā valodā (nav paredzēts piegādāt
plašākai sabiedrībai)
Šajā piemērā attēlota vienkārša etiķete vielas piegādei un lietošanai, ņemot vērā tikai
CLP marķēšanas elementus. Tajā izmantota CLP terminoloģija un piktogrammas atbilstoši CLP 17. panta a) un c)–g) apakšpunktam, t. i., produkta identifikatori, piegādātāja
identitāte, signālvārds, bīstamības piktogrammas, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi. Tā kā viela netiek piegādāta plašai sabiedrībai, marķējumā nav jānorāda vielas
nominālais daudzums iepakojumā.

Bīstamības piktogrammas

Produkta identifikatori

Piegādātāja identitāte

Signālvārds

Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij
vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Bīstamības apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni turēt
cieši noslēgtu. Glabāt labi vēdināmā vietā. Izvairīties no miglas/tvaika ieelpošanas. Valkāt aizsargcimdus un acu un sejas aizsargu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā
un nodrošināt netraucētu elpošanu. Izvairīties no izplatīšanas
vidē.

Drošības prasību apzīmējumi
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Ņemot vērā, ka viela paredzēta rūpnieciskai/profesionālai lietošanai, marķējumā nav iekļauts kombinētais apzīmējums P301 + P310. Lai vēl vairāk samazinātu drošības prasību
apzīmējumu skaitu un viegli uztveramas informācijas daudzumu etiķetē, etiķetē nav iekļauts arī apzīmējums P391, jo novēršanas apzīmējumi fizikālai bīstamībai un bīstamībai
veselībai sniedz svarīgākas norādes marķējumā. Beigās tika izvēlēti seši drošības prasību
apzīmējumi, salīdzinājumā ar sākuma komplektu – astoņiem drošības prasību apzīmējumiem.
Izvēlētie drošības prasību apzīmējumi jāietver drošības datu lapas 2.2. apakšpunktā
(“Marķējuma elementi”). Neizvēlētos apzīmējumus var norādīt attiecīgajos drošības datu
lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas, lai viņš varētu droši rīkoties ar vielu.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
58

4.0. redakcija – 2019. gada marts

2. piemērs. Etiķete vielai vairākās valodās, kurā iekļauta fakultatīvā papildu informācija (nav paredzēts piegādāt plašākai sabiedrībai)
Turpmākajā piemērā attēlota etiķete vairākās valodās piegādei un lietošanai. Tajā izmantota CLP terminoloģija un piktogrammas atbilstoši CLP 17. panta a) un c)–
h) apakšpunktam, t. i., produkta identifikators, piegādātāja identitāte, bīstamības piktogrammas, signālvārdi un bīstamības un drošības prasību apzīmējumi četrās valodās.
Tā kā viela netiek piegādāta plašai sabiedrībai, marķējumā nav jānorāda vielas nominālais daudzums iepakojumā.
Saskaņā ar CLP 32. panta 3. punktu bīstamības un drošības prasību apzīmējumi vienā
valodā uz etiķetes tiek grupēti kopā. Papildu marķējumam paredzētā iedaļa ir izkārtota
etiķetes kreisajā pusē, kur norādīta neobligātā papildu marķējuma informācija.
Attiecībā uz izkārtojumu, tā ir autentiska etiķete, kas izstrādāta 2,5 litru pudelei. Ņemot
vērā, ka faktiskie izmēri ir nedaudz lielāki nekā attēlā, informācijas struktūru vēl iespējams uzlabot, piemēram, izmantojot pamanāmāku vietu signālvārdam vai lielākus burtus
bīstamības un drošības prasību apzīmējumiem. Ņemot vērā etiķetes laukuma minimālos
izmērus, kam jābūt vismaz 52 mm × 74 mm, uz īstās etiķetes katras piktogrammas lielumam jābūt vismaz 257 mm2, kas atbilst sānu garumam 16 mm (skatīt šā vadlīniju dokumenta 5.2. apakšnodaļu).
Ja papildu marķējumam paredzētās iedaļas saturu palielina (piemēram, lai iekļautu informāciju par vielas lietošanu), var būt jāpalielina arī etiķetes kopējais laukums, kā arī tās
elementu lielums, jo īpaši signālvārdu, bīstamības un drošības prasību apzīmējumu burtu
lielums. Tas uzlabotu obligātās marķējuma informācijas salasāmību, ja tā ir sniegta vairākās valodās. Šajā gadījumā var būt saprātīgi palielināt arī piktogrammu lielumu.
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Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi, grupēti
pēc valodas

Signālvārds

Bīstamības piktogrammas

Produkta identifikatori
Piegādātāja identitāte

Marķējumā iekļaujamās papildu informācijas iedaļa
(fakultatīva)
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3. piemērs. Etiķete maisījumam vienā valodā, kas satur obligāto
un fakultatīvo papildu informāciju (tiek piegādāts plašākai sabiedrībai)
Turpmākajā piemērā attēlota piegādes un lietošanas etiķete tipiskam patēriņa produktam (mazgāšanas līdzeklim).
Marķējumā ir norādīta visa obligātā marķējuma informācija, t. i., produkta identifikatori
(maisījuma tirdzniecības nosaukums un apzīmējums; pietiek ar vienu no tiem), piegādātāja identitāte, signālvārds, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi un obligātā papildu informācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem,
tostarp UFI kods. Ņemiet vērā, ka CLP noteiktā papildu marķēšanas informācija ir grupēta kopā, bet cita papildu informācija (šajā gadījumā svītrkods) ir izvietota citā vietā.
Drošības prasību apzīmējums par iznīcināšanu nav norādīts, jo tas nav prasīts maisījumiem, kas klasificēti kā acu kairinājumu izraisoši.
Tā kā produkts tiek piegādāts plašākai sabiedrībai, uz etiķetes ir norādīts arī tā nominālais daudzums. Zem obligātās papildu informācijas ir attēlota arī fakultatīvā papildu informācija.
Šajā etiķetē obligātā informācija, kas prasīta CLP regulā un citos Kopienas tiesību aktos,
ir skaidri nošķirta no fakultatīvajiem elementiem. Obligātā informācija ir atdalīta ar
diviem teksta lodziņiem, un “CLP lodziņš” ir izvietots centrālā, labi saskatāmā vietā uz
etiķetes. Fakultatīvie marķējuma elementi izvietoti etiķetes apakšējā daļā un augšējā
daļā zem virsraksta “instructions for use” (lietošanas instrukcija).
Šeit attēlotās etiķetes reālais izmērs ir 165 mm × 72 mm; etiķetes laukums, kurā izvietoti obligātie marķējuma elementi, t. i., abi lodziņi un nominālais daudzums, ir aptuveni
98 mm × 72 mm. Principā laukums, ko aizņem teksta lodziņš “For further information
visit …” (Papildu informāciju skatīt …), jāizdzēš; no otras puses, jāpievieno aptuveni tikpat liels laukums, uz kura atrodas līnija “trade name” (tirdzniecības nosaukums), tā ka
kopumā izmaiņu nav.
Etiķete ir lielāka nekā CLP regulā noteiktais minimālais lielums, kas ir vismaz
52 mm × 74 mm 500 ml pudelei. Piktogramma atbilst minimālajam atsauces izmēram,
proti, 16 × 16 mm.
Attēlotā etiķete ir izstrādāta galvenokārt iekšējam iepakojumam. Ja ķīmiskā viela ir iepakota kombinētā (= iekšējā + ārējā) iepakojumā, tā pati informācija jānorāda arī uz ārējā
iepakojuma, izņemot gadījumus, kad informāciju uz iekšējā iepakojuma var redzēt caur
ārējo iepakojumu.
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Produkta identifikatori
(maisījuma tirdzniecības
nosaukums un apzīmējums)

Fakultatīvā papildu informācija
(šeit – apzinātie lietošanas veidi)

Obligātā papildu informācija

UFI: VDU1-4147-1003-1862

UFI kods
Produkta identifikators
(maisījuma apzīmējums)
Signālvārds
Bīstamības apzīmējums
Bīstamības piktogramma

Drošības prasību apzīmējumi

Piegādātāja identitāte

Nominālais daudzums

Fakultatīvā papildu informācija
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4. piemērs. Vielas etiķete vienā valodā ar papildu bīstamības apzīmējumiem (nav paredzēta izmantošanai plašākai sabiedrībai)
Turpmākajā piemērā ir attēlota etiķete vielai, kas paredzēta piegādei un lietošanai. Harmonizētā klasifikācija (reaģē ar ūdeni, 1. kategorija, kodīgums ādai, 1B kategorija), kā
arī papildu bīstamības apzīmējums EUH014 ir piešķirts atbilstoši CLP VI pielikumam. Nav
pieejama cita ticama informācija, kas liecinātu par cita veida bīstamību. Vielu nav plānots lietot plašākai sabiedrībai; to piegādā 1 litra iepakojumā.
Ir attēlota visa obligātā marķējuma informācija, t. i., produkta identifikatori, piegādātāja
identitāte, bīstamības piktogrammas, signālvārds, bīstamības un papildu bīstamības apzīmējums EUH014 saskaņā ar CLP VI pielikuma 3. tabulu. Lai gan EUH014 ir paredzēts
tikai kā papildu informācija, to speciāli izvieto tuvu obligātajiem CLP bīstamības apzīmējumiem, lai uzsvērtu tā nozīmīgumu.

Produkta identifikatori

Viela Z
EK Nr. 123-123-1

Bīstamības piktogrammas

Signālvārds

Bīstami
Aktīvi reaģē ar ūdeni.
Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala
uzliesmojošas gāzes, kas var
spontāni aizdegties.

Papildu bīstamības
apzīmējums
EUH014

Bīstamības apzīmējumi

Izraisa smagus ādas apdegumus
un acu bojājumus.
Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
SASKARĒ AR ĀDU: Notīrīt ar suku brīvās daļiņas no ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar
TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ ārstu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi
skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.
Uzņēmums X, iela Y, PILSĒTA ABC,
tālruņa numurs: +49 (0) 0000 00 00 00.

Drošības prasību apzīmējumi

Piegādātāja identitāte
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5. piemērs. Maisījuma etiķete vairākās valodās, kurā norādīta obligātā un fakultatīvā papildu informācija (tiek piegādāts plašākai
sabiedrībai)
Etiķete vairākās valodās ikdienā bieži izmantotai ķīmiskai vielai (dekoratīvā krāsa), kas
paredzēta piegādei un lietošanai, ir attēlota 5. piemērā.
Ir attēlota visa obligātā informācija, t. i., produkta identifikatori, piegādātāja identitāte,
signālvārds, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi, kā arī obligātā papildu informācija, it īpaši informācija saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, tostarp UFI kods.
Saskaņā ar CLP 32. panta 3. punktu bīstamības un drošības prasību apzīmējumi vienā
valodā uz etiķetes tiek grupēti kopā. Tā kā ķīmiskā viela tiek piegādāta plašākai sabiedrībai, uz etiķetes ir norādīts arī šīs vielas nominālais daudzums. Zem obligātajiem etiķetes
elementiem attēlota neobligātā papildu informācija.
Šajā etiķetes piemērā CLP etiķetes elementi ir nodalīti no papildu informācijas. CLP etiķetes elementi ir izvietoti saskatāmākā vietā, bet papildu informācija – etiķetes malās.
Papildu informācija ir rakstīta ar nedaudz mazākiem burtiem nekā CLP etiķetes elementi.
Plānotais šīs etiķetes izmērs uz iepakojuma ir 125 mm × 150 mm. Tas nozīmē, ka faktiski etiķete būs būtiski lielāka nekā minimālais etiķetes izmērs 1 litra iepakojumam
(52 × 74 mm), ko nosaka ar CLP regulu. Piktogrammas izmērs 19 × 19 mm ir mazāks
nekā viena piecpadsmitā daļa no visa marķējuma laukuma, bet lielāks nekā viena piecpadsmitā daļa no laukuma, kas paredzēts informācijai, kura pieprasīta CLP 17. pantā.
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Produkta identifikatori

UFI kods

Bīstamības piktogramma

Fakultatīvā papildu
informācija

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Signālvārds
Piegādātāja identitāte

Signālvārds, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi trīs
valodās

00000 00000

Obligātā papildu informācija
atbilstoši GOS direktīvai

Fakultatīvā papildu
informācija

Nominālais daudzums
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6. piemērs. Atlokāma etiķete maisījumam (tiek piegādāts plašākai
sabiedrībai)
Turpmākajā piemērā ir attēlota atlokāma etiķete vairākās valodās piegādei un lietošanai
maisījumam, kas paredzēts plašākai sabiedrībai.
Šā maisījuma etiķetē jānorāda liels obligāto CLP marķēšanas elementu skaits, proti, trīs
bīstamības piktogrammas, trīs drošības prasību apzīmējumi un vairāki drošības prasību
apzīmējumi, uz kuriem attiecas prioritātes principi. Tiešā iepakojuma formas un izmēra
dēļ (100 ml plastmasas tvertne) nav iespējams izvietot visus marķējuma elementus uz
tiešā iepakojuma. Piegādātājs nevar uz standarta etiķetes izvietot vajadzīgo informāciju
tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā produktu laiž tirgū (Polijā). Tādēļ piegādātājs ir izvēlējies izmantot atlokāmu etiķeti. Līdz ar to piegādātājs var iekļaut arī divas papildu valodas, ko uzskata par nepieciešamām šajā gadījumā. Marķējuma elementi uz etiķetes
norādīti turpmāk izklāstītajā veidā.
Titullapa


tirdzniecības nosaukums vai apzīmējums;



bīstamības piktogrammas;



signālvārdi visās marķējuma valodās;



nominālais daudzums, kādā maisījums ir pieejams plašai sabiedrībai;



piegādātāja kontaktinformācija;



atsauce uz pilnu drošības informāciju iekšpusē (šajā gadījumā uz titullapas attēlots bultas simbols, lai norādītu, ka pilna drošības informācija ir sniegta iekšējās
lappusēs);



valstu kodi, kas norāda etiķetes valodas;



UFI kods.

Iekšējās lapas


pilna produkta identifikācija (ietverot bīstamās sastāvdaļas A, B un C šajā konkrētajā gadījumā);



signālvārds;



bīstamības apzīmējumi;



drošības prasību apzīmējumi.

Pilna drošības informācija iekšējās lapās tiek sniegta visās valodās, kas norādītas titullapā, un arī tiek grupēta atbilstoši valodai. Valstu kodi ir izkārtoti katras iekšējās
lapas augšpusē, lai lietotājs varētu ātri identificēt savu valodu.
Pēdējā lapa (piestiprināta tiešajam iepakojumam)


tirdzniecības nosaukums vai apzīmējums;



bīstamības piktogrammas;



signālvārds;



nominālais daudzums;



piegādātāja kontaktinformācija;



UFI kods.
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Tirdzniecības
nosaukums

UFI kods

Signālvārds
visās marķējuma valodās

UFI kods

Produkta identifikators, ietverot trīs bīstamās sastāvdaļas,
kas nosaka maisījuma
klasifikāciju

Iekšējās
lapas

Signālvārds

Valodas
kods

Titullapa
aplikta ap
tvertni

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Bīstamības
piktogrammas

Piegādātāja
identitāte

Pēdējā lappuse, kas
stingri
piestiprināta
tiešajam iepakojumam

Nominālais
daudzums

Drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības
apzīmējumi

Valodu
kodi, kas norāda etiķetes
valodas

Simbols, kas informē
lietotāju, ka etiķeti
var
atvērt un
ka iekšējās lapās ir
sniegta papildu informācija

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
4.0. redakcija – 2019. gada marts

67

6.1 Mazs vai sarežģīti marķējams iepakojums
Šajā apakšnodaļā sniegtie etiķešu piemēri ir autentiski, tie pievienoti iekšējam iepakojuma tikai tāpēc, ka iepakojums tiek transportēts lielākās partijās ar specifisku ārējo
marķējumu atbilstoši noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu. Ņemiet vērā, ka
marķēšanas atbrīvojumus var piemērot tikai tādā gadījumā, ja alternatīva marķēšana uz
atlokāmas etiķetes, piesietas birkas vai ārējā iepakojuma nav tehniski iespējama.

7. piemērs. Viela 8 ml pudelē (nav paredzēta plašai sabiedrībai)
Turpmākajā piemērā ir attēlota etiķete divās valodās – somu un zviedru – vielas mazam
iepakojumam. Somijā jālieto abas valodas. Atbilstoši CLP VI pielikumam viela tiek klasificēta šādi:
Flam. Liq. 2

H225 Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Repr. 2

H361 Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam
bērnam (norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt
iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības
ceļi nerada bīstamību)

Asp. Tox. 1.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

STOT-RE 2

H373 Ilgstoši vai atkārtoti iedarbojoties, var izraisīt orgānu bojājumus (norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi)
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Skin Irrit. 2

H315 Kairina ādu

STOT-SE 3

H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus

Aquatic Chronic 2

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Atbilstoši CLP 17. pantam ir nepieciešami daudzi marķējuma elementi. Pudele, kas satur
vielu, tirgū ir pieejama atsevišķi. Tā kā šajā piemērā tiek pieņemts, ka marķējuma informāciju nevar izvietot uz atlokāmas etiķetes, piesietas birkas vai ārējā iepakojuma, piegādātājs drīkst piemērot CLP I pielikuma 1.5.2. apakšpunktā minētos atbrīvojumus
mazam iepakojumam.
Tādējādi bīstamības un drošības prasību apzīmējumus, kas atbilst šādām bīstamības klasēm un kategorijām:
Flam. Liq. 2, STOT-RE 2, Skin Irrit. 2, STOT-SE 3 un Aquatic Chronic 2,
drīkst nenorādīt marķējumā. Tomēr un saskaņā ar CLP regulu bīstamības piktogrammas
GHS02, GHS07, GHS08 un GHS09
šai bīstamībai tiek saglabātas.
Atbrīvojumi mazam iepakojumam neattiecas uz šādām bīstamības klasēm un kategorijām: Repr.2 un Asp. Tox. 1. Tas nozīmē, ka piktogrammas un bīstamības un drošības
prasību apzīmējumi, kas attiecas uz šīm bīstamības klasēm un kategorijām, ir jāsaglabā.
Kā redzams, ievērojot CLP 22. un 28. pantu, drošības prasību apzīmējumu skaits ir samazinājies. Piemēram, nav iekļauts apzīmējums P501 (“Atbrīvoties no satura/tvertnes
…”), jo viela netiek piegādāta plašai sabiedrībai, kā arī uz to neattiecas specifiskas iznīcināšanas prasības, kas atšķirtos no parastajām ķīmisko vielu iznīcināšanas prasībām
(skatīt arī šā vadlīniju dokumenta 7. nodaļu). Tādējādi no sākotnējiem 20 dažādiem drošības prasību apzīmējumiem marķējumā jānorāda tikai viens (kombinēts) apzīmējums,
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proti, P301+P310+P331 (NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ ārstu. NEIZRAISIET vemšanu).
Atbilstoši CLP 32. panta 3. punktam bīstamības apzīmējumus, kā arī drošības prasību apzīmējumus vienā valodā uz etiķetes jāizvieto kopā. Visbeidzot, tika izvēlēts signālvārds
“Bīstami” (somu val.: Vaara; zviedru val.: Fara) atbilstoši spēkā esošam prioritātes principam.

Skaits nav samazināts, visas bīstamības piktogrammas

Atbrīvojumi mazam iepakojumam:
samazināts bīstamības un drošības
prasību apzīmējumu skaits, kas etiķetē grupēts atbilstoši valodai.

Ja etiķetes faktiskie izmēri ir 32 × 95 mm, uz tās var izvietot četras piktogrammas, kuru
izmērs nav mazāks kā minimālais pieprasītais 1 cm2. Tas ne vienmēr var būt iespējams
mazāka tilpuma iepakojumiem, piemēram, 4 ml pudelei (skatīt turpmāk). Lai šādos gadījumos saglabātu pieprasīto minimālo bīstamības piktogrammas izmēru 1 cm2, jāpalielina
etiķetes izmērs vai pudeles tilpums. Teksta burtu lielumu varētu būt aizliegts samazināt,
jo tas, visticamāk, pasliktinās salasāmību.

Vietas ierobežojuma dēļ uz maza tilpuma
iepakojuma ne vienmēr var izkārtot piktogrammas, kuru izmērs nav mazāks kā minimālais pieprasītais 1 cm2. Šādā gadījumā
jāpalielina etiķetes izmērs vai pudeles tilpums.
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8. piemērs. Bīstama cieta viela 100 ml pudelē (nav paredzēta plašai sabiedrībai)
Šajā piemērā ir analizēta etiķete vienā valodā mazam iepakojumam cieta vielai Y, kurai
ir šāda klasifikācija.
Ox. Sol. 2

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs

Carc. 1B

H350 Var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Muta 1B

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi
nerada bīstamību)

Repr. 1B

H360 Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam (norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības
ceļi nerada bīstamību)

Acute Tox. 2 (ieelpojot)

H330 Ieelpojot iestājas nāve

Acute Tox. 3 (perorāla)

H301 Toksisks, ja norij

STOT-RE 1

H372 Ilgstoši vai atkārtoti iedarbojoties, izraisa orgānu
bojājumus (norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir
zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Acute Tox. 4 (dermāla)

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu

Skin Corr. 1B

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

Resp. sens. 1.

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu

Skin sens. 1.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Aquatic Acute 1

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

Aquatic Chronic 1

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Atbilstoši CLP 17. pantam uz etiķetes būtu jāizvieto daudz informācijas. Līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, tiek pieņemts, ka piegādātājs drīkst piemērot atbrīvojumus mazam
iepakojumam, kuri minēti CLP I pielikuma 1.5.2. apakšpunktā.
Tiek pieņemts, ka viela Y nav minēta CLP VI pielikumā vai iekļauta klasifikācijas un marķējumu sarakstā. Tādējādi jānorāda tikai produkta identifikatori, kas minēti CLP
18. panta 2. punkta c) apakšpunktā, t. i., CAS numurs (ja pieejams, skatīt CLP 18. panta
2. punkta d) apakšpunktu) un IUPAC nomenklatūras nosaukums vai cits starptautiskais
nosaukums.
Atbilstoši CLP I pielikuma 1.5.2. apakšpunktā minētajiem atbrīvojumiem mazam iepakojumam tikai šādas bīstamības klases un kategorijas bīstamības un drošības prasību apzīmējumus:
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1 un Aquatic Chronic 1
drīkst nenorādīt marķējumā. Tas nozīmē, ka attiecībā uz pārējiem iepriekš minētajiem
bīstamības veidiem marķējumā jānorāda visi marķējuma elementi, kuru lietošanu nosaka CLP II sadaļa.
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Pirmais drošības prasību apzīmējums turpmākajā marķējuma piemērā ir “Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu”. Pamatojoties uz CLP 22. un 28. pantu, būtiski samazināts drošības prasību apzīmējumu skaits. Pēc izņēmumu, kas attiecas uz mazu iepakojumu, piemērošanas un piemērotākā drošības prasību apzīmējumu komplekta atlases
marķējumam tika izvēlēti tikai pieci (kombinēti) apzīmējumi no apmēram 30 drošības
prasību apzīmējumiem.
Papildus bīstamības un drošības prasību apzīmējumiem marķējumā jānorāda piecas dažādas bīstamības piktogrammas, proti, GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 un GHS09.

Bīstamības nopietnības dēļ nav iespējams
būtiski samazināt bīstamības apzīmējumu
skaitu.
Tomēr iespējams būtiski samazināt drošības prasību apzīmējumu skaitu.
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9. piemērs. Etiķete atsevišķam iepakojumam piegādei un pārvadāšanai
(nav paredzēts plašai sabiedrībai)
Šajā piemērā analizēti CLP 33. panta 3. punktā minētie noteikumi un aprakstīts marķējums bīstamam maisījumam ar šādu klasifikāciju:
Flam. Liq. 2

H225 Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Acute Tox. (dermāla) 3

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

Skin irrit. 2

H315 Kairina ādu

STOT-SE 3

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

STOT-SE 3

H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus

STOT-RE 2

H373 Ilgstoši vai atkārtoti iedarbojoties, var izraisīt orgānu
bojājumus (norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Asp. Tox. 1.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

Aquatic Acute 1

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

Aquatic Chronic 1

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Maisījumu paredzēts piegādāt atsevišķā iepakojumā, piemēram, 200 litru tvertnē. Tas
nozīmē, ka uz iepakojuma jānorāda gan CLP, gan pārvadāšanas marķējuma elementi.
Maisījums rūpnieciskai izmantošanai un nav paredzēts izmantošanai plašākai sabiedrībai.
Šajā gadījumā piegādātājs ir izvēlējies vienā kombinētā etiķetē apvienot pārvadāšanas
marķējuma elementus un zīmes un CLP marķējuma elementus. Šis kombinētais marķējums un izmantotais fonta lielums ir pietiekami liels, lai atbilstu specifikācijām, kas izklāstītas Eiropas nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR), kas ES ir ieviests ar Direktīvu 2008/68/EK.
Attiecībā uz CLP bīstamības piktogrammām GHS06, GHS07 un GHS09, jāattēlo tikai
GHS06 atbilstoši CLP 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem prioritātes principiem. Tomēr piegādātājs nav iekļāvis CLP bīstamības piktogrammas GHS06, GHS09 un
GHS02, jo bīstamības klases un kategorijas, ko tās apzīmē, jau ir parādītas atbilstošajās
pārvadāšanas piktogrammās.
Šajā piemērā UFI ir norādīts uz etiķetes. Tomēr attiecībā uz bīstamiem maisījumiem, uz
kuriem attiecas informācijas iesniegšanas prasība saskaņā ar CLP 45. pantu un kuri paredzēti rūpnieciskai izmantošanai, UFI var norādīt arī tikai DDL.
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Produkta
identifikators
Produkta identifikators, ietverot vielas, kuru
dēļ maisījums
tiek klasificēts
kā akūti toksisks, STOT-RE
un toksisks ieelpojot

Signālvārds

Bīstamības
apzīmējumi

Drošības prasību apzīmējumi

Vieta
papildinformācijai
(piemēram, lietošanas norādījumiem)

UFI kods

CLP bīstamības piktogramma

Pārvadāšanas
marķējums

TOXIFLAM
(Satur X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Bīstami
Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
Kairina ādu.
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Var izraisīt aknu un sēklinieku bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem.
Nesmēķēt.
Valkāt aizsargcimdus, aizsargapģērbu
un acu aizsargu.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ ārstu.
NEIZRAISĪT vemšanu.
Izvairīties no izplatīšanas vidē.
No tvertnes jāatbrīvojas sadzīves atkritumu savākšanas centrā.

Skatīt drošības datu lapu, lai iegūtu papildu informāciju par drošu
lietošanu.

UNXXXX
[Atbilstošais sūtījuma nosaukums]

Ražotājs:
Piegādātāja
identitāte

uzņēmums X
Iela Y,
Pilsēta Z
Kods 00000
Tālr.: +49(0)0000000000
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10. piemērs. Etiķete maisījumam, ko pārvadā pa sauszemi ārējā un iekšējā iepakojumā (nav paredzēts plašai sabiedrībai)
Šajā piemērā ir norādīts marķējums pārvadāšanā esošam maisījumam, kas klasificēts
kā:
Flam. Liq. 3

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Acute Tox. 4

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu

Acute Tox. 4

H332 Kaitīgs, ja ieelpo

Skin Irrit. 2

H315 Kairina ādu

Maisījums ir iepakots iekšējā iepakojumā (pudelēs), kas savukārt iepakotas necaurspīdīgā ārējā iepakojumā (kastē). Maisījums profesionāliem lietotājiem un nav paredzēts izmantošanai plašākai sabiedrībai.

Iekšējais iepakojums

CLP bīstamības piktogrammas

Produkta identifikators

UFI: VDU1-414F
1003-1862

UFI kods

Signālvārds

Ārējais iepakojums

Bīstamības
apzīmējumi

Drošības prasību apzīmējumi

Piegādātāja
identitāte

Ārējam iepakojumam vajadzīga tikai pārvadāšanas
etiķete (CLP marķējums nav
obligāts).
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11. piemērs. Etiķete maisījumam, ko pārvadā pa sauszemi atsevišķā iepakojumā (nav paredzēts plašai sabiedrībai)
Šajā piemērā ir analizēti noteikumi, kas attiecas uz atsevišķa iepakojuma marķēšanu atbilstoši CLP 33. panta 3. punktam. Šis ir piemērs maisījumam, kas ir klasificēts un marķēts atbilstoši bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumiem un CLP regulas noteikumiem.
Maisījumu pārvadā pa sauszemi atsevišķā iepakojumā (tvertnē). Tas nav paredzēts izmantošanai plašai sabiedrībai.
Šajā piemērā pilna CLP marķēšanas informācija ir sniegta, izmantojot atsevišķu etiķeti,
papildus pārvadāšanas marķējuma informācijai (1. variants).
CLP bīstamības piktogrammu GHS09 uz iepakojuma var nenorādīt, jo tā attiecas uz to
pašu bīstamību, uz ko “nokaltis koks un beigta zivs” pārvadāšanas zīme (2. variants).
Tā kā šis maisījums ir bīstams tikai videi, UFI nav nepieciešams.
1. variants

Atsevišķs iepakojums ar pārvadāšanas
marķējumu …

U

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV441

… un CLP marķējuma informācija

Maisījums Z

N

(Satur X)
UN 3082 VIDEI BĪSTAMA
VIELA, ŠĶIDRUMS, N.O.S.
(Satur X)

Uzmanību!
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Izvairīties no izplatīšanas vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes
ar vietējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma palīdzību.
GOS saturs: ES ierobežojums šim produktam ir
(kat. A/d): 300 g/l. Šis produkts satur ne vairāk kā
299 g/l GOS.

Obligātā papildu informācija
atbilstoši GOS direktīvai

Uzņēmums X, Iela Y, Pilsēta Z,
Kods 00000
Tālr.: +49(0)0000000000
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2. variants

Atsevišķs iepakojums ar pārvadāšanas marķējumu …

U
N

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV
441

UN 3082 VIDEI BĪSTAMA
VIELA, ŠĶIDRUMS, N.O.S.
(Satur X)

… un CLP informācija bez
CLP piktogrammas GHS09
ūdens vides bīstamībai

Maisījums Z
(Satur X)

Uzmanību!
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Izvairīties no izplatīšanas vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes
ar vietējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma palīdzību.
GOS saturs: ES ierobežojums šim produktam
ir (kat. A/d): 300 g/l. Šis produkts satur ne vairāk kā 299 g/l GOS.

Obligātā papildu informācija
atbilstoši GOS direktīvai

Uzņēmums X, Iela Y, Pilsēta Z,
Kods 00000,
Tālr.: +49(0)0000000000
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6.2 Īpašs gadījums: divkomponentu produktu marķēšana
Noteiktos īpašos gadījumos produkta iepakojums var būt tik unikāls, ka ir sarežģīti ievērot CLP marķēšanas prasības. Turpmāk ir sniegti šādu situāciju piemēri. Ņemiet vērā, ka
piemērā aprakstīti tikai vispārēji jautājumi par divkomponentu produktu marķēšanu, un
tas nav paredzēts kā paraugs atbilstošu etiķetes elementu pareizai izvēlei.
Ņemiet vērā, ka:
nosakot marķēšanas prasības līdzīgiem, unikāliem iepakojumiem, lēmumu var pieņemt katrā gadījumā atsevišķi. Informācija nedrīkst maldināt lietotāju, un etiķetei jābūt viegli saprotamai.

12. piemērs. Marķējums divkomponentu adhezīvam, ko pārdod komplektā
Turpmāk attēlā ir parādīts populāra komplektā tirgota divkomponentu adhezīva piemērs,
un tas sastāv no diviem maisījumiem, proti, epoksīda sveķiem (A daļa) un cietinātāja
(B daļa). Divi maisījumi ir iepildīti atsevišķās tvertnēs, kas ir sastiprinātas kopā un tiek
pārdotas kā komplekts caurspīdīgā ārējā iepakojumā. Izmantošanas laikā abu tvertņu
saturs izspiežot sajaucas. A daļa reaģē ar B daļu, izveidojot galīgo maisījumu, ko var izmantot kā adhezīvu plašam materiālu klāstam.

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Šādā gadījumā tvertnēm jāpiestiprina divas dažādas etiķetes (viena etiķete katram maisījumam (tvertnē)). Etiķetēs norādītajai bīstamības informācijai jāattiecas uz tādu abu
maisījumu formu/fizikālo agregātstāvokli, kādā abi maisījumi (A daļa un B daļa) nonāk
tirgū. Komplekta ārējam iepakojumam marķējums nav nepieciešams, jo ārējais iepakojums ir caurspīdīgs un caur to var labi saskatīt iekšējo iepakojumu (abas tvertnes).
Ja galīgās lietošanas laikā veidojas produkts, kurš ir bīstams (un kura īpašības atšķiras
no tvertnēs iepildīto maisījumu īpašībām), lietotājam jāsniedz pietiekami norādījumi, lai
nodrošinātu drošu lietošanu. Norādījumus var sniegt, piemēram, etiķetē vai kā atsevišķu
iepakojumam pievienotu instrukciju.
Ja šāds produkts nav paredzēts plašai sabiedrībai, jāizveido divas atsevišķas drošības
datu lapas, lai lietotājs varētu realizēt savu atbildību attiecībā uz risku pārvaldību, kas
rodas, lietojot reakcijas rezultātā radušos abu maisījumu produktu (t. i., adhezīvu).
Tā kā piemērā izmantotais adhezīvs ir klasificēts arī kā bīstams, DDL jānorāda būtiska
informācija par riska pārvaldības pasākumiem.
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13. piemērs. Koaksiālas kasetnes marķēšana
Koaksiālā kasetne sastāv no centrālās caurules, ko apņem ārējā “pīrāga” caurule viendabīgai divkomponentu dozēšanai, norādot komponentu attiecību (skatīt attēlus turpmāk).
Parasti abām kasetnes sekcijām ir katrai savs virzulis. Pavirzot abus virzuļus, divi komponenti tiek sabīdīti kopā, sajaucas un reaģē statiskai sajaukšanai paredzētā sprauslā.
Kontroles ventilis, kas novietots pie izejas, novērš savstarpēju piesārņošanos. Atdaloša
plāksne tur komponentus nesajauktus, līdz tie sasniedz sprauslas izeju.

Komponente A
Virzuļi

Komponente B

Centrālā
caurule
Kasetnes korpuss

Koaksiālā izeja

Koaksiālā
kasetne

Statiskai sajaukšanai paredzētā
sprausla

Koaksiālai kasetnei ir ārējais iepakojums – atsevišķa, lietotājam redzama tvertne. Lai
nodrošinātu kasetnē esošā divkomponentu produkta drošu lietošanu, tā jāmarķē ar vienu
fizisku CLP etiķeti, kur marķēšanas elementi katrai maisījuma komponentei ir skaidri atdalīti, lai tie atšķirtos.
Katrai maisījuma komponentei atsevišķi jānorāda šādi obligātie CLP marķējuma elementi
(ja attiecināms):


maisījuma komponentes produkta identifikators;



bīstamības piktogrammas;



signālvārds;



bīstamības apzīmējumi;



drošības prasību apzīmējumi;



UFI kods.

Citus obligātos CLP marķējuma elementus, piemēram, piegādātāja identifikāciju, tirdzniecības nosaukumu un jebkuru citu papildu informāciju var norādīt etiķetē vienreiz.
Ja galīgo jaukto maisījumu neklasificē kā bīstamu, līdz ar to lietošanas instrukcijā nav jāiekļauj nekāda papildu informācija.
Ja galīgais jauktais maisījums ir bīstamāks par atsevišķajiem komponentu maisījumiem
vai tā bīstamība vēl nav norādīta uz etiķetes, informācija par to jāiekļauj lietošanas instrukcijās (piemēram, uz etiķetes vai ārējā iepakojuma iekšpusē), kā arī DDL 2.3. iedaļā.
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Tirdzniecības nosaukums

Tirdzniecības nosaukums

Produkta
veids

ĀTRI CIETĒJOŠS ENKUROŠANAS ADHEZĪVS

Signālvārds
maisījuma
komponentei
A

Komponente A
Bīstami

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Valkāt aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties
visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
NEIZRAISĪT vemšanu. Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu ķīmisko vielu vai
pret spirtu izturīgas putas.

Bīstamības
piktogrammas maisījuma komponentei A

Signālvārds
maisījuma
komponentei
B

Komponente B
Uzmanību!

Bīstamības
piktogrammas
maisījuma
komponentei
B
UFI kods maisījuma komponentei B

UFI: VDU1-414F-1003-1862

+30 °C
+25 °C – +30 °C
+20 °C – +25 °C
+10 °C – +20 °C
+5 °C – +10 °C
+5 °C
–10 °C1
1

Nominālais
daudzums

Drošības prasību apzīmējumi maisījuma komponentei A

Sastāvs: Viela Y. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas vidē. Valkāt aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums
nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Bīstamības apzīmējumi maisījuma komponentei B

Drošības prasību apzīmējumi maisījuma komponentei B

Pirms jebkuras lietošanas izlasiet jaunākās vietējās produkta datu lapas un drošības datu lapas.
Temperatūra

Piegādātāja
identitāte

Bīstamības apzīmējumi maisījuma komponentei A

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Želejas izveidošanās
laiks
4 min.
4 min.
5 min.
6 min.
10 min.
18 min.
30 min.

Sacietēšanas laiks
Vieta
papildinformācijai
(piemēram,
lietošanas norādījumiem)

35 min.
40 min.
50 min.
85 min.
145 min.
145 min.
24 h

Minimālā kasetnes temperatūra: +5 °C

Uzņēmums X
Iela Y
Pilsēta Z
Kods 01234
Valsts
Tālr.: +01(0)234567890
www.companyx.com

300 ml
500 g
Izlietot līdz 2019. gada [..] beigām

00000 00000

UFI kods maisījuma komponentei A

Sastāvs: Viela X. Uzliesmojošs šķidrums un
tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
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7. Vadlīnijas drošības prasību apzīmējumu izvēlei CLP
bīstamības marķējumam
7.1 Ievads
Pamatojoties uz ANO GHS, ar CLP regulu piešķir drošības prasību apzīmējumus visām
bīstamības klasēm – vielas vai maisījuma drošas piegādes un lietošanas nolūkā. Pamatojoties uz CLP 4. pantu, piegādātājiem jāizvēlas drošības prasību apzīmējumi CLP bīstamības marķējumam.
Piegādātāji var būt:






vielu ražotāji vai importētāji;
maisījumu importētāji;
vielu vai maisījumu pakārtotie lietotāji (tostarp sastāva izstrādātāji);
vielu vai maisījumu izplatītāji (tostarp mazumtirgotāji); un/vai
sprādzienbīstamu izstrādājumu ražotāji vai importētāji, kā noteikts CLP I pielikuma 2.1. sadaļā.

Drošības prasību apzīmējumu izvēli veic, pamatojoties uz CLP 22. un 28. pantu un
CLP IV pielikumu.
22. pants
Drošības prasību apzīmējumi
1. Uz etiķetes norāda attiecīgus drošības prasību apzīmējumus.
2. Drošības prasību apzīmējumus izvēlas no I pielikuma 2. līdz 5. daļā ietvertajās tabulās minētajiem – šajās tabulās norādīti katras bīstamības klases etiķetes elementi.
3. Drošības prasību apzīmējumus izraugās saskaņā ar IV pielikuma 1. daļā noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā bīstamības apzīmējumus un vielas vai maisījuma paredzēto vai konstatēto lietošanu vai lietošanas veidus.
4. Drošības prasību apzīmējumus izstrādā saskaņā ar IV pielikuma 2. daļu.
28. pants
Prioritātes principi drošības prasību apzīmējumiem
1. Ja izraudzīto drošības prasību apzīmējumu dēļ daži drošības prasību apzīmējumi ir
acīmredzami liekvārdīgi vai nevajadzīgi saistībā ar attiecīgo vielu, maisījumu vai
iepakojumu, šādus apzīmējumus uz etiķetes nenorāda.
2. Ja vielu vai maisījumu piegādā plašākai sabiedrībai, uz etiķetes norāda vienu drošības prasību apzīmējumu, kas apraksta minētās vielas vai maisījuma, kā arī iepakojuma iznīcināšanu, izņemot gadījumus, kad tas nav vajadzīgs saskaņā ar šīs regulas
22. pantu. Visos pārējos gadījumos nav jānorāda drošības prasību apzīmējumi par
iznīcināšanu, ja ir skaidrs, ka vielas vai maisījuma, vai iepakojuma iznīcināšana neapdraud cilvēka veselību vai vidi.
3. Uz etiķetes norāda ne vairāk kā sešus drošības prasību apzīmējumus, ja vien tie
nav vajadzīgi, lai atspoguļotu bīstamības veidu un nopietnību.

IV pielikums
“Atlasot drošības prasību apzīmējumus saskaņā ar 22. pantu un 28. panta 3. punktu,
piegādātāji, saglabājot drošības norādījuma skaidrību un saprotamību, var apvienot
drošības prasību apzīmējumus, kas ietverti [IV pielikuma] tabulās. (…).”
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Skaidri noteikumi par to, kā atlasīt uz etiķetes attēlojamos drošības prasību apzīmējumus, nav sniegti ne ANO GHS, ne CLP regulā (izņēmums ir CLP 22. un 28. pantā aprakstītie noteikumi un pamatnorādījumi, kas minēti CLP IV pielikuma 6.1.–6.5. tabulas ailēs
par lietošanas nosacījumiem).
Savukārt drošības prasību apzīmējumu skaits saskaņā ar CLP regulu/ANO GHS ir vairāk
nekā divkāršojies, salīdzinājumā ar S-frāžu skaitu atbilstoši DSD. Situācijā, kad nav atlases noteikumu, vidēji bīstamai vielai, kas minēta CLP VI pielikumā, var viegli izvēlēties
vairāk nekā 20 drošības prasību apzīmējumus, ko norādīt uz etiķetes, pamatojoties uz
vielas radītajām bīstamībām (skatīt šā vadlīniju dokumenta 3.4. apakšnodaļu). Ar CLP
regulu paredz, ka parasti etiķetē jānorāda ne vairāk kā seši drošības prasību apzīmējumi, ja vien bīstamības veida un smaguma norādīšanai nav nepieciešams lielāks apzīmējumu skaits. Tāpēc, izmantojot efektīvus atlases noteikumus, drošības prasību apzīmējumu skaits ievērojami jāsamazina.

7.2 Metodika
Drošības prasību apzīmējumu atlasi atbilstoši CLP regulai veic, pamatojoties uz:


CLP 22. un 28. panta noteikumiem; un



pamatnorādījumiem, kas minēti CLP IV pielikuma 6.1.–6.5. tabulas ailēs par lietošanas nosacījumiem; un



norādījumiem, kas tieši minēti atlases tabulu drošības prasību apzīmējumu ailēs
(skatīt šā vadlīniju dokumenta 7.3. apakšnodaļu).

Atlasot drošības prasību apzīmējumus atbilstoši CLP, tika izmantota turpmāk izklāstītā
pieeja.

51



Drošības prasību apzīmējumi51 jāatlasa saskaņā ar CLP 28. pantu un CLP IV pielikuma 1. daļu;



Atlasot drošības prasību apzīmējumus, jāņem vērā esošā bīstamība un identificētie vai paredzamie vielas vai maisījuma lietošanas nosacījumi.



Ja abu drošības prasību apzīmējumu saturs acīmredzami dublējas, jāizvēlas tikai
aktuālākais apzīmējums.



Atlasot drošības prasību apzīmējumus, jāievēro “luksofora gaismu” sistēma. Šajā
vadlīniju dokumentā minētajiem lietošanas nosacījumiem dots šāds drošības prasību apzīmējumu iedalījums bīstamības marķējumam – “ļoti ieteicams”, “ieteicams”, “izvēles iespēja” un “nelieto”.



Katrs ieteikums jāizvērtē, ņemot vērā sākotnējos CLP lietošanas nosacījumus, kas
precizēti atbilstošajos drošības prasību apzīmējumos atlases tabulās.



CLP regulā ir nodalītas divas mērķa grupas – plaša sabiedrība un rūpnieciskie/profesionālie lietotāji. Ja nav īpaši norādīta mērķa grupa, lietošanas nosacījumi attiecas gan uz plašu sabiedrību, gan rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem.



Ja kāda konkrēta drošības prasību apzīmējuma lietošana ir (ļoti) ieteicama, bet ir
norādīti vairāki izņēmumi (nosacījums “ja vien”), to neizmanto, ja ir spēkā “ja
vien” klauzulā precizētie nosacījumi.

Atbilstošs, taču ne vienmēr identisks DSD iepriekš izmantotajām drošības frāzēm (S-frāzes).
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Piemēram:
P264 (“Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt”) bīstamības klasei “Kodīgs
ādai, 1. kategorija” neizmanto rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja
vielas vai maisījuma bīstamības marķējumam jau ir izraudzīts P280 (“Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus”).
Turpretī, ja kāds drošības prasību apzīmējums ir tikai izvēles iespēja, tas ir jāizmanto, ja ir spēkā “ja vien” klauzulā precizētie nosacījumi.
Piemēram:
P410 (“Sargāt no saules gaismas”) bīstamības klasei “Gāzes zem spiediena” gadījumā jāpiemēro gadījumos, kad aprakstītās gāzes (lēni) sadalās vai polimerizējas.


Līdzīgi kā iepriekšējā aizzīmē, ja kāds drošības prasību apzīmējums ir (ļoti) ieteicams tikai noteiktos apstākļos, to nevajadzētu izmantot, ja šie nosacījumi nav
piemērojami.
Piemēram:
P260 (“Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu”) nav ieteicams vielām vai maisījumiem, kas ir kodīgi ādai, ja ieelpošana ir maz iespējama (piemēram, vielām/maisījumiem, kuri nav gaistoši, un ja lietošanas laikā nerodas ieelpojamas daļiņas vai migla).



Dažu bīstamības veidu gadījumā parasti ir ieteicama daudzu specifisku drošības
prasību apzīmējumu izmantošana. Tādējādi drošības prasību apzīmējumu skaits
uz etiķetes, visdrīzāk, pārsniegs mērķskaitu – sešus apzīmējumus – pat vienkāršām vielām.
No otras puses, etiķete salīdzinājumā ar DDL ne vienmēr ir vienīgais un vispiemērotākais veids, kas vajadzīgs, lai informētu rūpnieciskos/profesionālos lietotājus,
piemēram, par P241 (“Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/…/iekārtas”). Šādos gadījumos vadlīnijās ir norāde arī uz DDL, parasti noformulējot ieteikumu gan etiķetei, gan DDL. Ieteikums iekļaut etiķetē tādā gadījumā ir “vājāks” nekā ieteikums iekļaut DDL, skatīt, piemēram, P241 uzliesmojošiem šķidrumiem vai P373 (“NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst
sprādzienbīstamām vielām”) sprādzienbīstamības draudiem. Dažos gadījumos ir
pat ieteicams iekļaut attiecīgos drošības prasību apzīmējumus tikai DDL attiecīgajā apakšpunktā.



Attiecībā uz fizikālas bīstamības veidiem vienmēr jāpārbauda, vai vielas un maisījumus, kas rada tādus bīstamības veidus, piegādā plašai sabiedrībai, vai arī tos
izmanto plaša sabiedrība. Ja tas tā nav, tad turpmākai drošības prasību apzīmējumu izmantošanai var piešķirt zemāku prioritātes pakāpi (“vājāku” ieteikumu).



Konkrētām bīstamības klasēm, kas uzskaitītas IV pielikuma 6.5. tabulā, CLP regulā ir noteikts vismaz viens drošības prasību apzīmējums, kas saistīts ar atbrīvošanos no vielām vai maisījumiem, kuras paredzētas plašākai sabiedrībai, kā minēts CLP 28. panta 2. punktā.
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Ja tiek ierosināts apvienot divus vai vairākus drošības prasību apzīmējumus, ko
var izmantot arī atsevišķi, lietošanas nosacījumos precizē “(ļoti) ieteicams, kopā
ar Pxxx”.
Piemēram:
“Ļoti ieteicams, kopā ar P302+P352 (“SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu
ūdens/.. daudzumu.”) attiecībā uz P310 (“Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…”) bīstamības klasei Acute Tox. 1. un 2. kategorija
(dermāla).
Šādi kombinēti apzīmējumi jāuzskata par vienu drošības prasību apzīmējumu.



Papildu norādes ir sniegtas šādu drošības prasību apzīmējumu izmantošanai:
P101 (“Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes”), P102 (“Sargāt no bērniem”) un P103 (“Pirms
izmantošanas izlasīt etiķeti”) bīstamām vielām un maisījumiem, kas tiek piegādāti
plašai sabiedrībai (skatīt tabulu šā vadlīniju dokumenta 7.3.1. apakšnodaļā).

Jāievēro, ka, veicot apzīmējumu atlasi atbilstoši šā vadlīniju dokumenta noteikumiem
vielām un maisījumiem, kas vienlaikus klasificēti kā fizikāli bīstami, bīstami veselībai un
bīstami videi, galīgais apzīmējumu skaits tomēr var būtiski pārsniegt etiķetei noteikto
mērķskaitu – sešus apzīmējumus (skatīt C piemēru šā vadlīniju dokumenta
7.4. apakšnodaļā). Pat ja to principā varētu pamatot ar CLP 28. panta 3. punktu, paliek
jautājums par to, vai informācijas apjoms marķējumā ir viegli izprotams, jo īpaši, ja tiek
izmantoti gari kombinēti apzīmējumi.
Tāpēc, apstiprinot drošības prasību apzīmējumu kopu, kas izvēlēta, pamatojoties uz šīm
vadlīnijām, ieteicams ņemt vērā šādus principus:


daži novēršanas un rīcības apzīmējumi sniedz svarīgākus norādījumus nekā pārējie apzīmējumi; ātra rīcība var būt izšķiroša. Tāpēc, ja dažādu bīstamības veidu
dēļ ir izvēlēti līdzīgi drošības prasību apzīmējumi ar dažādām prioritātēm, jāizvēlas stingrākais drošības prasību apzīmējums. Izvēle jāveic katrā gadījumā individuāli, un tā ir ļoti cieši saistīta ar iesaistītajiem bīstamības veidiem.

Piemēram:
Attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā akūti toksiskas un kancerogēnas, prioritāri ir pirmās palīdzības pasākumi akūtas toksicitātes gadījumā, salīdzinājumā ar
ilgstošu iedarbību, t. i., P310 (“Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…”) ir prioritārs, salīdzinājumā ar P311 (“Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…”), P312 (“Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…/, ja jums ir slikta pašsajūta”) un P313 (“Lūdziet palīdzību mediķiem”).


var izņemt no etiķetes tos apzīmējumus, kuri šķiet mazāk svarīgi, un iekļaut tos
DDL;



lai samazinātu drošības prasību apzīmējumu skaitu, var ņemt vērā arī bīstamības
apzīmējumu saturu.
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Piemēram:
P222 (“Neļaujiet saskarties ar gaisu”) bīstamības klasēm “Pirofori šķidrumi” un
“Piroforas cietas vielas” var izlaist, ja lieto bīstamības apzīmējumu H250 (“Spontāni aizdegas gaisa iedarbībā”).
Ja jāsagatavo DDL, CLP bīstamības marķējumam izvēlētie drošības prasību apzīmējumi
jāiekļauj arī DDL 2.2. apakšpunktā “Marķējuma elementi” (skatīt Vadlīnijas par drošības
datu lapu sagatavošanu). Neizvēlētos apzīmējumus var norādīt attiecīgajos drošības datu
lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas, lai viņš varētu droši rīkoties ar vielu vai maisījumu.

7.3 Atlases tabulas
Turpmākajās atlases tabulās (šā vadlīniju dokumenta 7.3.1. līdz 7.3.5. apakšnodaļās) izmantots tas pats formāts, kas ANO GHS 3. pielikuma 3. iedaļā. Tās ir sakārtotas atbilstoši bīstamības klasei un kategorijai.
Šis vadlīniju dokuments ir izstrādāts, pamatojoties uz CLP 22. un 28. pantā sniegtajiem
vispārīgajiem noteikumiem, kā arī pamatnorādījumiem, kas minēti CLP IV pielikuma 6.1.–
6.5. tabulas ailēs par lietošanas nosacījumiem. Tajā cita starpā ņemta vērā arī vielas vai
maisījuma paredzētā lietošana un fizikālās īpašības.
Turpmākajās atlases tabulās CLP minētie sākotnējie lietošanas nosacījumi ir attēloti
melnā krāsā zem attiecīgajiem drošības prasību apzīmējumiem. Turpretī tie lietošanas
nosacījumi, kas iekļauti ES vadlīnijās, ir attēloti ar zvaigznītes aizzīmi () un zilā
krāsā, lai atšķirtu tos no CLP minētajiem lietošanas nosacījumiem (skatīt arī ailes ar lietošanas nosacījumiem CLP regulas IV pielikuma 6.1.–6.5. tabulā).
Ja drošības prasību apzīmējuma tekstā ir iekļauta uz priekšu vērsta slīpsvītra vai diagonāla zīme “/”, tas norāda, ka jāizvēlas kāda no frāzēm, ko šī slīpsvītra atdala.
Piemēram:
P280 (“Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus”)
jālasa kā: “Izmantot acu aizsargus” vai “Izmantot acu un sejas aizsargus”.
Ja drošības prasību apzīmējuma tekstā ir iekļauta daudzpunkte “…”, tas norāda, ka nav
minēti visi piemērojamie nosacījumi. Tādēļ ražotājam vai piegādātājam ir attiecīgi jāpievieno vajadzīgā informācija.
Piemēram:
Pie P312 (“Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…/, ja nejūtaties labi”)
“…” izmantošana parāda, ka ražotājam vai piegādātājam ir jānorāda citas iespējas.
Ja kāda drošības prasību apzīmējuma teksta daļa ir ietverta kvadrātiekavās [..], tas
parāda, ka teksts kvadrātiekavās nav piemērots visiem gadījumiem un jāizmanto tikai
konkrētos apstākļos. Šajos gadījumos ir norādīti lietošanas nosacījumi, kuros paskaidrots, kad šis teksts būtu izmantojams.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
84

4.0. redakcija – 2019. gada marts

Piemēram:
P284 ir norādīts: “[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu
aizsargierīces”. Šis drošības prasību apzīmējums tiek norādīts kopā ar šādu lietošanas nosacījumu: “- tekstu kvadrātiekavās var izmantot, ja lietošanas laikā
ķīmiskajai vielai ir pievienota papildu informācija par to, kāds ventilācijas veids
būtu piemērots drošai lietošanai”. Minētā nosacījuma piemērošana jāinterpretē
šādi: ja kopā arī ķīmisko vielu tiek sniegta papildu informācija, izskaidrojot,
kāda veida ventilācija būtu piemērota drošai lietošanai, var izmantot tekstu
kvadrātiekavās. Tādā gadījumā P284 būtu šāds: “Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces”. Tomēr, ja ķīmisko vielu piegādā
bez šādas informācijas, teksts kvadrātiekavās nav jāizmanto un P284 jābūt šādam: “Lietot elpošanas orgānu aizsargierīces”.
Atlasot drošības prasību apzīmējumus saskaņā ar tabulās minētajiem lietošanas nosacījumiem, piegādātājs var kombinēt šos apzīmējumus, saglabājot drošības norādījuma
skaidrību un saprotamību. Šajā gadījumā jāsaglabā precīzs šo kombinēto frāzi veidojošo
atsevišķo frāžu formulējums. Aiz atlases tabulām sniegti četri piemēri vielām (A, B, C un
D), kuros analizēta drošības prasību apzīmējumu izvēle marķējumam (skatīt šā vadlīniju
dokumenta 7.4. apakšnodaļu).

7.3.1 Vispārīgie drošības prasību apzīmējumi

Drošības prasību apzīmējums
P101
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
- Plaša patēriņa produkti
 Ļoti ieteicams visām vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami veselībai un kas
tiek pārdoti plašai sabiedrībai
P102
Sargāt no bērniem.
- Plaša patēriņa produkti
 Ļoti ieteicams vielām un maisījumiem, kas tiek pārdoti plašai sabiedrībai, izņemot tādas
vielas un maisījumus, kas klasificēti tikai kā bīstami videi
 Attiecas arī uz iepakojuma materiālu, kas jāaprīko ar bērniem nepieejamu aizdari (II pielikums, 3.1.1.1. iedaļa)
P103
Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
- Plaša patēriņa produkti
 Izvēles iespēja, bet lietošanu var noteikt citi ES tiesību akti
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7.3.2 Īpaši drošības prasību apzīmējumi par fizikālu bīstamību

7.3.2.1 Sprādzienbīstamas vielas
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

Nestabila sprādzienbīstamaBīstami
viela

H200 Nestabila sprādzienbīstama viela

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Pirms lietošanas saņemt speciālu
instruktāžu.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks.
Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst
ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām.

Glabāt saskaņā ar …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

P250
Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/….
 ja sprādzienbīstamā viela ir mehāniski sensitīva.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka atbilstošu raupjo apstrādi.
 Ļoti ieteicams, ja sprādzienbīstamā
viela ir mehāniski sensitīva


Izvēles iespēja, ja sprādzienbīstamā viela nav mehāniski sensitīva



Ļoti ieteicams

… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda attiecīgie vietējie/reģionālie/valsts/starptautiskie noteikumi.


Ļoti ieteicams iekļaut drošības
datu lapā. Norādīt spēkā esošos noteikumus.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības,
kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.
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Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.
 Ļoti ieteicams izmantot pilnu P280
frāzi
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7.3.2.1 Sprādzienbīstamas vielas (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.1. apakšgrupa

Bīstami

H201 Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība

1.2. apakšgrupa

Bīstami

H202 Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība

1.3. apakšgrupa

Bīstami

H203 Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes
bīstamība

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks.
Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst
ugunsgrēku, ja uguns piekļūst
sprādzienbīstamām vielām.

Glabāt saskaņā ar …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

 Ļoti ieteicams


P230
Vienmēr samitrināt ar …
- vielām un maisījumiem, kas ir samitrināti, atšķaidīti, izšķīdināti vai suspendēti ar flegmatizatoru, lai samazinātu vai apslāpētu to sprādzienbīstamās īpašības (desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas).
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu materiālu.
 Ļoti ieteicams

Ļoti ieteicams

… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda attiecīgie vietējie/reģionālie/valsts/starptautiskie noteikumi.


Ļoti ieteicams iekļaut drošības
datu lapā. Norādīt spēkā esošos noteikumus.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības
attiecas uz saturu vai tvertni,
vai abiem.


Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības,
kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju
iznīcināšanai. Norādīt
spēkā esošos noteikumus.



Obligāts, ja piegādā plašākai sabiedrībai (ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi).
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P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 Ļoti ieteicams
P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja sprādzienbīstamā viela ir elektrostatiski sensitīva.
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P250
Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/….
 ja sprādzienbīstamā viela ir mehāniski sensitīva.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka atbilstošu raupjo apstrādi.
 Ļoti ieteicams, ja sprādzienbīstamā
viela ir mehāniski sensitīva
 Izvēles iespēja, ja sprādzienbīstamā
viela nav mehāniski sensitīva
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
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Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.
 Aizsargcimdi/aizsargapģērbs/acu
aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem
 Sejas aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem,
ja izstrādājumi var veidot bīstamus
fragmentus
 Ieteicams sprādzienbīstamām vielām, ko piegādā plašākai sabiedrībai (ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi).
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7.3.2.1 Sprādzienbīstamas vielas (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.4. apakšgrupa

Uzmanību!

H204 Uguns vai izmetes bīstamība

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks.
Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst
ugunsgrēku, ja uguns piekļūst
sprādzienbīstamām vielām.

Glabāt saskaņā ar …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

 Ļoti ieteicams
P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 Ļoti ieteicams
P240

- izņemot 1.4. apakšgrupas sprādzienbīstamajām vielām (saderības
grupa S) pārvadāšanas iepakojumā.


Ļoti ieteicams

Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.

P370 + P380 + P375

- ja sprādzienbīstamā viela ir elektrostatiski
sensitīva.

Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt
zonu. Dzēst uguni no attāluma
eksplozijas riska dēļ.

 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi
nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

- 1.4. apakšgrupas sprādzienbīstamajām vielām (saderības grupa S)
pārvadāšanas iepakojumā.


Ļoti ieteicams

… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda attiecīgie vietējie/reģionālie/valsts/starptautiskie noteikumi.



Ļoti ieteicams iekļaut drošības
datu lapā. Norādīt spēkā esošos noteikumus.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas
prasības attiecas uz saturu
vai tvertni, vai abiem.


Ieteicams iekļaut drošības datu lapā, ja jāievēro
īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām
ķimikāliju iznīcināšanai.
Norādīt spēkā esošos noteikumus.



Obligāts, ja piegādā plašākai sabiedrībai (ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi).
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P250
Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/….
 ja sprādzienbīstamā viela ir mehāniski
sensitīva.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka atbilstošu
raupjo apstrādi.
 Ļoti ieteicams, ja sprādzienbīstamā viela
ir mehāniski sensitīva
 Izvēles iespēja, ja sprādzienbīstamā
viela nav mehāniski sensitīva
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.
 Aizsargcimdi/aizsargapģērbs/acu aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem
 Sejas aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja izstrādājumi var veidot bīstamus fragmentus
 Ieteicams sprādzienbīstamām vielām, ko
piegādā plašākai sabiedrībai (ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi).
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Papildu bīstamības piktogrammu
nav

7.3.2.1 Sprādzienbīstamas vielas (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.1. apakšgrupa

Uzmanību!

H205 Ugunī var masveidā eksplodēt

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks.
Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst
ugunsgrēku, ja uguns piekļūst
sprādzienbīstamām vielām.

Glabāt saskaņā ar …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

 Ļoti ieteicams


P230
Vienmēr samitrināt ar …
- vielām un maisījumiem, kas ir samitrināti, atšķaidīti, izšķīdināti vai suspendēti ar flegmatizatoru, lai samazinātu
vai apslāpētu to sprādzienbīstamās
īpašības (desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas).

Ļoti ieteicams

… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda attiecīgie vietējie/reģionālie/valsts/starptautiskie noteikumi.


Ļoti ieteicams iekļaut drošības
datu lapā. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas
prasības attiecas uz saturu
vai tvertni, vai abiem.


Ieteicams iekļaut drošības datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā
esošos noteikumus.



Obligāts, ja piegādā plašākai sabiedrībai (ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi).

… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu
materiālu.
 Ļoti ieteicams
P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
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 Ļoti ieteicams
P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja sprādzienbīstamā viela ir elektrostatiski sensitīva.
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P250
Nepakļaut drupināšanai/triecienam/berzei/….
- ja sprādzienbīstamā viela ir mehāniski
sensitīva.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka atbilstošu raupjo apstrādi.
 Ļoti ieteicams, ja sprādzienbīstamā
viela ir mehāniski sensitīva
 Izvēles iespēja, ja sprādzienbīstamā
viela nav mehāniski sensitīva
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.
 Aizsargcimdi/aizsargapģērbs/acu aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem
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 Sejas aizsargi ļoti ieteicami rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja
izstrādājumi var veidot bīstamus
fragmentus
 Ieteicams sprādzienbīstamām vielām, ko piegādā plašākai sabiedrībai
(ja dalībvalstis atļauj šādu piegādi)

Piezīmes par sprādzienbīstamu vielu marķēšanu
1) Neiepakotām sprādzienbīstamām vielām vai sprādzienbīstamām vielām, kas no jauna iepakotas tādā iepakojumā, kurš nav oriģinālais vai līdzīgs
iesaiņojums, ir jābūt visiem turpmāk norādītajiem marķējuma elementiem:
a) piktogrammai: sprāgstoša bumba;
b) signālvārdam “Bīstami”; un
c) bīstamības apzīmējumam: “Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība”,
ja vien bīstamība neatbilst kādai no CLP regulas I pielikuma 2.1.2. tabulā uzskaitītajām bīstamības kategorijām, jo tad piešķir atbilstošo simbolu,
signālvārdu un/vai bīstamības apzīmējumu.

2) Piegādātajām vielām un maisījumiem, kas ANO RTDG testu un kritēriju rokasgrāmatas 12. iedaļas I daļas 2. testu sērijā iegūst pozitīvu rezultātu
un kas ir atbrīvoti no klasificēšanas sprādzienbīstamu vielu kategorijā (pamatojoties uz negatīvu rezultātu ANO RTDG testu un kritēriju rokasgrāmatas 16. iedaļas I daļas 6. testu sērijā) vienalga ir sprādzienbīstamības īpašības. Lietotājs ir jāinformē par šīm raksturīgajām sprādzienbīstamības īpašībām, jo tās ir jāņem vērā apstrādes laikā, it sevišķi ja viela vai maisījums tiek izņemts no iepakojuma vai tiek ievietots jaunā iepakojumā, kā arī glabāšanas gadījumā. Tādēļ vielas vai maisījuma sprādzienbīstamības īpašības ir jānorāda drošības datu lapas 2. un 9. punktā un
pēc vajadzības citos drošības datu lapas punktos.
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7.3.2.2 Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze

2

Uzmanību!

H221 Uzliesmojoša gāze

Piktogramma
tikai bīstamības 1. kategorijai.

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P210

P377

P403

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēks gāzes noplūdes rezultātā:
Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā.

Glabāt labi vēdināmā vietā.



Ļoti ieteicams

 Ļoti ieteicams
P381
Noplūdes gadījumā likvidēt visus aizdegšanās avotus.


Ieteicams



Ļoti ieteicams

Iznīcināšana
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7.3.2.2 Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes) (turpinājums)

Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

A

Papildu signālvārda nav

H230 Var eksplodēt pat bezgaisa vidē

B

Papildu signālvārda nav

H231 Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties
spiedienam un/vai temperatūrai

Papildu bīstamības piktogrammu
nav

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P202
Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi drošības apzīmējumi.
 Ļoti ieteicams

Piezīme. Šajā tabulā norādīts tikai drošības prasību apzīmējums, kas piešķirts gāzes ķīmiskās nestabilitātes dēļ. Citus drošības prasību
apzīmējumus, kas piešķirti uzliesmojamības dēļ, skatīt attiecīgajā tabulā par uzliesmojošām gāzēm ( 1. un 2. kategorija) iepriekšējā lappusē.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.3 Aerosoli
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

2

Uzmanību!

H223 Uzliesmojošs aerosols
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P210

P410 + P412

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz
50 °C/122 °F.



Piešķirts saskaņā ar Direktīvu 75/324/EEK.

P211
Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.


Piešķirts saskaņā ar Direktīvu 75/324/EEK.

P251
Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.


Piešķirts saskaņā ar Direktīvu 75/324/EEK.

Ražotājam/piegādātājam ir jāizmanto
atbilstoša temperatūras skala


Piešķirts saskaņā ar Direktīvu
75/324/EEK.

Iznīcināšana
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Papildu bīstamības piktogrammu nav

7.3.2.3 Aerosoli (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Uzmanību!

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P210

P410 + P412

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz
50 °C/122 °F.



Piešķirts saskaņā ar Direktīvu 75/324/EEK.

P251
Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.


Piešķirts saskaņā ar Direktīvu 75/324/EEK.

Ražotājam/piegādātājam ir jāizmanto
atbilstoša temperatūras skala


Piešķirts saskaņā ar Direktīvu
75/324/EEK.

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
4.0. redakcija – 2019. gada marts

99

7.3.2.4 Oksidējošas gāzes
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H270 Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P220

P370 + P376

P403

Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

Ugunsgrēka gadījumā: Apstādināt
noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā.

Glabāt labi vēdināmā
vietā.



Ļoti ieteicams

P244
Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus
no eļļas un taukvielām.


Ļoti ieteicams



Pēc izvēles



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā.



Ļoti ieteicams

Iznīcināšana
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7.3.2.5 Gāzes zem spiediena
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

Saspiesta gāze

Uzmanību!

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt

Sašķidrināta gāze

Uzmanību!

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt

Šķīdināta gāze

Uzmanību!

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana
P410 + P403
Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt
labi vēdināmā vietā.
- P410 var neiekļaut gāzēm, kas iepildītas
pārvietojamos gāzes balonos atbilstoši
ANO RTDG iepakošanas norādījumam
P200, ja vien minētās gāzes (lēni) nesadalās vai nepolimerizējas


Pēc izvēles

Iznīcināšana
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7.3.2.5 Gāzes zem spiediena (turpinājums)

Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

Atdzesēta sašķidrināta gāze Uzmanību!

H281 Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P282

P336 + P315

P403

Izmantot aizsargcimdus ar aukstuma
izolāciju, sejas aizsargus vai acu aizsargus.

Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu
ūdeni. Skarto zonu neberzt. Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

Glabāt labi vēdināmā
vietā.



Ļoti ieteicams, ja var izšļakstīties
šķidrums, piemēram, kriogēnu šķidrumu pārvietošanas laikā. Šajā gadījumā drošības datu lapā jānorāda aizsargbriļļu ar sānu aizsegiem vai sejas
aizsargu izmantošana.



Ieteicams



Pēc izvēles

Iznīcināšana
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7.3.2.6 Uzliesmojoši šķidrumi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

2

Bīstami

H225 Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

3

Uzmanību!

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai
dušā].

Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt
vēsumā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

P233
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
- ja šķidrums ir gaistošs un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru

- tekstu kvadrātiekavās ietver, ja ražotājs/piegādātājs to uzskata par piemērotu konkrētajai ķīmiskajai vielai


Izvēles iespēja, ja vien nav nepieciešams, piemēram, ja pastāv risks veidot sprādzienbīstamu atmosfēru.

Glabāšana

- 1. kategorijas uzliesmojošiem šķidrumiem
un citiem uzliesmojošiem šķidrumiem, kas
ir gaistoši un var radīt
sprādzienbīstamu atmosfēru.


 Ļoti ieteicams 1. kategorijai, ja vien nav piešķirts P404

P370 + P378

 Ieteicams 2. kategorijai, ja vien nav piešķirts
P404

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …

 Izvēles iespēja 3. kategorijai

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu
vidi.

Ļoti ieteicams

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības
attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja
uz vielu/maisījumu attiecas
tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt
iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P235
Turēt vēsumā.
- 1. kategorijas uzliesmojošiem šķidrumiem un
citiem uzliesmojošiem šķidrumiem, kas ir gaistoši un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Ļoti ieteicams, ja vien neparedz P403 +
P235.
P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja šķidrums ir gaistošs un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P241
Izmantot sprādziendrošas [elektriskas/ar
ventilāciju/izgaismotas/…] iekārtas.
- ja šķidrums ir gaistošs un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
- Tekstu kvadrātiekavās var izmantot, lai norādītu konkrētas elektriskās, ventilēšanas, apgaismojuma vai citas iekārtas, ja tas ir vajadzīgs un
atbilstoši.
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P242
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

103


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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- ja šķidrums ir gaistošs un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru un ja minimālā aizdegšanās
enerģija ir ļoti zema. (Tas attiecas uz vielām un
maisījumiem, ja aizdegšanās enerģija ir
< 0,1 mJ, piemēram, oglekļa disulfīds.)
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P243
Jānovērš statiskie lādiņi
- ja šķidrums ir gaistošs un var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Pēc izvēles

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.7 Uzliesmojošas cietas vielas
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H228 Uzliesmojoša cieta viela

2

Uzmanību!

H228 Uzliesmojoša cieta viela

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P370 + P378

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās
avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …



Ļoti ieteicams

P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja cieta viela ir elektrostatiski sensitīva.
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka
tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P241
Izmantot sprādziendrošas [elektriskas/ar
ventilāciju/izgaismotas/…] iekārtas.
- ja var parādīties putekļu mākoņi.
- Tekstu kvadrātiekavās var izmantot, lai norādītu
konkrētas elektriskās, ventilēšanas, apgaismojuma
vai citas iekārtas, ja tas ir vajadzīgs un atbilstoši.

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu
vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana

Iznīcināšana
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 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka
tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu
aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma
veidu.


Pēc izvēles

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.8 Pašreaģējošas vielas un maisījumi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

A tips

Bīstami

H240 Karsēšana var izraisīt eksploziju

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns
un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks. Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja
uguns piekļūst sprādzienbīstamām
vielām

Glabāt labi vēdināmā vietā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams


P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.


Ļoti ieteicams, ja iepakojums ir būtisks nosacījums, kas vajadzīgs, lai
novērstu vai apslāpētu bīstamas reakcijas vai sprādzienu

P235
Turēt vēsumā.
- var izlaist, ja etiķetē norādīts P411.
 Ieteicams

Ļoti ieteicams

- izņemot pašreaģējošām
vielām un maisījumiem vai
organiskajiem peroksīdiem,
kuru temperatūra tiek kontrolēta, jo var notikt kondensācija un pēc tam sasalšana


Ļoti ieteicams

P411
Glabāt temperatūrā, kas
nepārsniedz … ºC/… ºF.
- ja ir nepieciešama temperatūras kontrolēšana (saskaņā ar
CLP regulas I pielikuma
2.8.2.4. vai 2.15.2.3. punktu)
vai ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu cita iemesla dēļ.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības
attiecas uz saturu vai tvertni,
vai abiem.

 Ieteicams iekļaut drošības

datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības,
kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju
iznīcināšanai. Norādīt
spēkā esošos noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj radīt
sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi
nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams

… Ražotājam/piegādātājam ir
jānorāda temperatūra ar attiecīgas temperatūras skalas palīdzību.


Ļoti ieteicams

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi
materiāli var radīt īpašu
risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts, kurā
paskaidrots sīkāk par nesaderīgajiem materiāliem.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.8 Pašreaģējošas vielas un maisījumi (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

B tips

Bīstami

H241 Karsēšana var izraisīt degšanu vai eksploziju

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt
zonu. Dzēst uguni no attāluma
eksplozijas riska dēļ. [Dzēšanai izmantojiet …].

Glabāt labi vēdināmā vietā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 Ļoti ieteicams
P235
Turēt vēsumā.
- var izlaist, ja etiķetē norādīts P411.

- teksts kvadrātiekavās jāizmanto, ja
ūdens palielina risku.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams



Teksts kvadrātiekavās ir ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

 Ieteicams

52

Kvadrātiekavu izmantošana ir izskaidrota šā vadlīniju dokumenta 7.3. apakšnodaļā.

- izņemot pašreaģējošām vielām
un maisījumiem vai organiskajiem peroksīdiem, kuru temperatūra tiek kontrolēta, jo var notikt
kondensācija un pēc tam sasalšana


Ļoti ieteicams

P411
Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz … ºC/… ºF.
- ja ir nepieciešama temperatūras kontrolēšana (saskaņā ar
CLP regulas I pielikuma 2.8.2.4.
vai 2.15.2.3. punktu) vai ja tas
tiek uzskatīts par nepieciešamu
cita iemesla dēļ.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam
jānorāda, vai iznīcināšanas
prasības attiecas uz saturu
vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P240

… Ražotājs/piegādātājs norāda
temperatūru.

Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.



- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj radīt
sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams

piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Ļoti ieteicams


P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi materiāli var radīt īpašu risku.
Ja apzīmējumu izmanto, kā
papildu informācija jāpievieno teksts, kurā paskaidrots sīkāk par nesaderīgajiem materiāliem

Ieteicams iekļaut drošības datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir
stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.8 Pašreaģējošas vielas un maisījumi (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

C tips

Bīstami

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

D tips

Bīstami

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

E tips

Uzmanību!

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

F tips

Uzmanību!

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P210

P370 + P378

P403

P501

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns
un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai
izmantojiet …

Glabāt labi vēdināmā
vietā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes
…

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.

- izņemot pašreaģējošām
vielām un maisījumiem
vai organiskajiem peroksīdiem, kuru temperatūra
tiek kontrolēta, jo var notikt kondensācija un pēc
tam sasalšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).



Ļoti ieteicams

P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 Ļoti ieteicams
P235
Turēt vēsumā.
- var izlaist, ja etiķetē norādīts P411.


Ieteicams

… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.



Ļoti ieteicams

P411
Glabāt temperatūrā, kas
nepārsniedz … ºC/… ºF.
- ja ir nepieciešama temperatūras kontrolēšana (saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.8.2.4. vai
2.15.2.3. punktu) vai ja tas

Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.
 Obligāts plašai sabiedrībai, ja
uz vielu/maisījumu attiecas
tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt
iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.


Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīci-

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai.
- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj radīt
sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi
nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams

tiek uzskatīts par nepieciešamu cita iemesla dēļ.
… Ražotājs/piegādātājs norāda temperatūru.


Ļoti ieteicams

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi
materiāli var radīt īpašu
risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts,
kurā paskaidrots sīkāk
par nesaderīgajiem materiāliem

nāšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.
Norādīt spēkā esošos noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.9 Pirofori šķidrumi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H250 Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P302 + P334

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt vēsā ūdenī
vai ietīt mitros apsējos.





Ļoti ieteicams

Ļoti ieteicams
P370 + P378

P222
Nepieļaut saskari ar gaisu.
- ja uzskata, ka ir vajadzīgs bīstamības apzīmējuma uzsvars


Pēc izvēles

P231 + P232
Saturu izmantot un uzglabāt inertas gāzes/… apstākļos.
Aizsargāt no mitruma
…Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda atbilstošs
šķidrums vai gāze, ja “inerta gāze” nav piemērota.


Ieteicams



Ļoti ieteicams iekļaut drošības datu lapā

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …
- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti
īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P233
Tvertni turēt cieši noslēgtu


Ļoti ieteicams

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.10 Piroforas cietas vielas
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H250 Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P302 + P335 + P334

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

SASKARĒ AR ĀDU: Notīrīt ar suku brīvās
daļiņas no ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī vai
ietīt mitros apsējos.



Ļoti ieteicams

P222



Ļoti ieteicams

Nepieļaut saskari ar gaisu.

P370 + P378

- ja uzskata, ka ir vajadzīgs bīstamības apzīmējuma uzsvars

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …



Pēc izvēles

P231 + P232
Saturu izmantot un uzglabāt inertas gāzes/… apstākļos.
Aizsargāt no mitruma
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda atbilstošs
šķidrums vai gāze, ja “inerta gāze” nav piemērota.


Ieteicams

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Ļoti ieteicams iekļaut drošības datu lapā

P233
Tvertni turēt cieši noslēgtu


Ļoti ieteicams

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma
veidu.


Ļoti ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.11 Pašsasilstošas vielas un maisījumi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H251 Pašsasilstošs; var aizdegties

2

Uzmanību!

H252 Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P235

P407

Turēt vēsumā.

Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem vai paletēm.

- var izlaist, ja etiķetē norādīts P413


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.




Ļoti ieteicams

P413
Lielus apjomus, kas pārsniedz … kg/… lbs, uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz … ºC/… ºF.
… Ražotājs/piegādātājs norāda masu un temperatūru,
izmantojot atbilstošu skalu.


Pēc izvēles

Ļoti ieteicams, ja ražotājam ir specifiska informācija

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi materiāli var radīt īpašu
risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts, kurā paskaidrots sīkāk par
nesaderīgajiem materiāliem

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.12 Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes

Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H260 Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var
spontāni aizdegties

2

Bīstami

H261 Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

SASKARĒ AR ĀDU: Notīrīt
ar suku brīvās daļiņas no
ādas. Iegremdēt vēsā
ūdenī.

Glabāt sausā vietā. Glabāt
slēgtā tvertnē.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- ja uzskata, ka ir vajadzīgs bīstamības apzīmējuma
uzsvars


Pēc izvēles

P231 + P232
Saturu izmantot un uzglabāt inertas gāzes apstākļos/… Aizsargāt no mitruma.
- ja viela vai maisījums viegli reaģē uz gaisa mitrumu.
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda atbilstošs
šķidrums vai gāze, ja “inerta gāze” nav piemērota.


Ļoti ieteicams, ja vajadzīgs īpašs uzsvars

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu
aizsargus/sejas aizsargus.



Ļoti ieteicams

P370 + P378
Ugunsgrēka gadījumā:
Dzēšanai izmantojiet …
- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.



Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti
īpaši dzēšanas līdzekļi.



Ieteicams, ja nav piešķirts
P231



Ļoti ieteicams iekļaut drošības datu lapā

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai,
ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma
veidu.


Ieteicams
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Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības,
kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt
spēkā esošos noteikumus.
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7.3.2.12 Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Uzmanību!

H261 Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

Saturu izmantot un uzglabāt inertas gāzes apstākļos/…
Aizsargāt no mitruma.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai
izmantojiet …

Glabāt sausā vietā. Glabāt
slēgtā tvertnē.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- ja ūdens izmantošana palielina
bīstamību.



Ieteicams, ja nav piešķirts
P231

… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.



Ļoti ieteicams iekļaut drošības datu lapā

- ja viela vai maisījums viegli reaģē
uz gaisa mitrumu.
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda attiecīgs šķidrums vai gāze, ja
“inerta gāze” nav piemērota.
 Ļoti ieteicams, ja vajadzīgs īpašs
uzsvars
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.

 Ieteicams



Ļoti ieteicams, ja nepieciešami
vai piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par
parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.13 Oksidējoši šķidrumi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H271 Var izraisīt degšanu vai eksploziju; spēcīgs oksidētājs

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P306 + P360

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

SASKARĒ AR APĢĒRBU: Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu
un skarto ādu ar lielu daudzumu
ūdens pirms apģērba novilkšanas.



Ļoti ieteicams



P371 + P380 + P375

Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

Liela ugunsgrēka vai liela apjoma
gadījumā: Evakuēt zonu. Dzēst
uguni no attāluma eksplozijas riska
dēļ.

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.


Ieteicams



Iznīcināšana

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams

P220

 Ļoti ieteicams

Glabāšana



Ieteicams, ja nesaderīgi
materiāli var radīt īpašu
risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts, kurā
paskaidrots sīkāk par nesaderīgajiem materiāliem
Izvēles iespēja, ja jau izvēlēts P220

P501
Atbrīvoties no satura/tvertnes
…
… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda,
vai iznīcināšanas prasības attiecas
uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.

Ļoti ieteicams

P370 + P378
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …
- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P283
Izmantot aizsargapģērbu pret
uguni vai liesmām.


Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā



Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.13 Oksidējoši šķidrumi (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Bīstami

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs

3

Uzmanību!

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P370 + P378

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

- ja ūdens izmantošana palielina
bīstamību.

P220

… Ražotājs/piegādātājs nosaka
attiecīgu vidi.

Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem
materiāliem.



 Ļoti ieteicams

Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda,
vai iznīcināšanas prasības attiecas uz
saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā
esošos noteikumus.

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma
veidu.


Ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.14 Oksidējošas cietas vielas
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H271 Var izraisīt degšanu vai eksploziju; spēcīgs oksidētājs

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P306 + P360

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās
avotiem. Nesmēķēt.

SASKARĒ AR APĢĒRBU: Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu
un skarto ādu ar lielu daudzumu
ūdens pirms apģērba novilkšanas.

Atbrīvoties no satura/tvertnes
…



Ļoti ieteicams



Ieteicams

P220
Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem
materiāliem.
 Ļoti ieteicams
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu
aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma
veidu.


Ieteicams

P283
Izmantot aizsargapģērbu pret uguni vai liesmām.


Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

P371 + P380 + P375
Liela ugunsgrēka vai liela apjoma
gadījumā: Evakuēt zonu. Dzēst
uguni no attāluma eksplozijas riska
dēļ.


Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda,
vai iznīcināšanas prasības attiecas
uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt
spēkā esošos noteikumus.

Ļoti ieteicams

P370 + P378
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …
- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.14 Oksidējošas cietas vielas (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Bīstami

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs

3

Uzmanību!

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P370 + P378

P501

Sargāt no karstuma, karstām virsmām,
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai
izmantojiet …

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.

P220

… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.

Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.



 Ļoti ieteicams
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ieteicams

Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai
piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams iekļaut drošības datu

lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par
parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.15 Organiskie peroksīdi
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

A tips

Bīstami

H240 Karsēšana var izraisīt eksploziju

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P370 + P372 + P380 + P373

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Sprādziena risks.
Evakuēt zonu. NECENSTIES
dzēst ugunsgrēku, ja uguns
piekļūst sprādzienbīstamām
vielām



Ļoti ieteicams

P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.


Ļoti ieteicams, ja iepakojums ir būtisks nosacījums, kas vajadzīgs, lai
novērstu vai apslāpētu bīstamas
reakcijas vai sprādzienu



Ļoti ieteicams

Glabāšana
P403
Glabāt labi vēdināmā vietā.
- izņemot pašreaģējošām vielām un
maisījumiem vai organiskajiem peroksīdiem, kuru temperatūra tiek kontrolēta,
jo var notikt kondensācija un pēc tam
sasalšana


P410
Aizsargāt no saules gaismas.


P235

Ļoti ieteicams, kopā ar P411 vai
P235

Izvēles iespēja, ja jau izvēlēts P411
vai P235

Turēt vēsumā

P411

- var izlaist, ja etiķetē norādīts P411.

Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz … ºC/… ºF.



Pēc izvēles

- ja ir nepieciešama temperatūras kontrolēšana (saskaņā ar CLP regulas
I pielikuma 2.15.2.3. punktu) vai ja tas

Iznīcināšana
P501
Atbrīvoties no satura/tvertnes …
… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības
attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā, ja jāievēro īpašas
iznīcināšanas prasības, kas ir
stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai
- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj
radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams
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tiek uzskatīts par nepieciešamu cita iemesla dēļ.
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda
temperatūra ar atbilstošas temperatūras skalas palīdzību.


Ļoti ieteicams

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi materiāli
var radīt īpašu risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts, kurā paskaidrots sīkāk par nesaderīgajiem
materiāliem

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.15 Organiskie peroksīdi (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

B tips

Bīstami

H241 Karsēšana var izraisīt degšanu vai
eksploziju

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt
zonu. Dzēst uguni no attāluma
eksplozijas riska dēļ. [Dzēšanai
izmantojiet …].

Glabāt labi vēdināmā vietā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

P234

… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.

Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

- teksts kvadrātiekavās jāizmanto, ja
ūdens palielina risku.

 Ļoti ieteicams



Ļoti ieteicams

- izņemot pašreaģējošām vielām un
maisījumiem vai organiskajiem peroksīdiem, kuru temperatūra tiek
kontrolēta, jo var notikt kondensācija un pēc tam sasalšana


Ļoti ieteicams, kopā ar P411 vai
P235

P410

P235

Aizsargāt no saules gaismas.

Turēt vēsumā



- var izlaist, ja etiķetē norādīts P411.


Pēc izvēles

P240

Izvēles iespēja, ja jau izvēlēts
P411 vai P235

P411
Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz … ºC/… ºF.

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem
noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai,
ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību
aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai
- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams
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- ja ir nepieciešama temperatūras
kontrolēšana (saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.15.2.3. punktu)
vai ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu cita iemesla dēļ.
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda temperatūra ar atbilstošas
temperatūras skalas palīdzību.


Ļoti ieteicams

P420
Glabāt atsevišķi.


Ieteicams, ja nesaderīgi materiāli var radīt īpašu risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts,
kurā paskaidrots sīkāk par nesaderīgajiem materiāliem



Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības,
kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt
spēkā esošos noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.15 Organiskie peroksīdi (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

C tips

Bīstami

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

D tips

Bīstami

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

E tips

Uzmanību!

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

F tips

Uzmanību!

H242 Karsēšana var izraisīt degšanu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P210

P370 + P378

Sargāt no karstuma, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās
avotiem. Nesmēķēt.

Ugunsgrēka gadījumā:
Dzēšanai izmantojiet …



Ļoti ieteicams

P234
Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 Ļoti ieteicams
P235
Turēt vēsumā

- ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.
… Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgu vidi.


Ļoti ieteicams, ja nepieciešami vai piemēroti īpaši dzēšanas līdzekļi.

Glabāšana
P403
Glabāt labi vēdināmā vietā.
- izņemot pašreaģējošām vielām un maisījumiem vai organiskajiem peroksīdiem,
kuru temperatūra tiek kontrolēta, jo var
notikt kondensācija un pēc tam sasalšana


Ļoti ieteicams, kopā ar P411 vai P235

P410
Aizsargāt no saules gaismas.


Izvēles iespēja, ja jau izvēlēts P411
vai P235

Iznīcināšana
P501
Atbrīvoties no satura/tvertnes …
… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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- var izlaist, ja etiķetē norādīts
P411.


Pēc izvēles

P240
Iezemēt tvertnes un iekārtas saņemšanai
- ja elektrostatiski sensitīvas un spēj
radīt sprādzienbīstamu atmosfēru
 Izvēles iespēja, ja vien citi nosacījumi nenosaka tā lietošanu
 Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā
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P411
Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz
… ºC/… ºF.
- ja ir nepieciešama temperatūras kontrolēšana (saskaņā ar CLP regulas I pielikuma
2.15.2.3. punktu) vai ja tas tiek uzskatīts
par nepieciešamu cita iemesla dēļ.
… Ražotājam/piegādātājam ir jānorāda
temperatūra ar atbilstošas temperatūras
skalas palīdzību.


Ļoti ieteicams

P420
Glabāt atsevišķi.

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams



Ieteicams, ja nesaderīgi materiāli var
radīt īpašu risku. Ja apzīmējumu izmanto, kā papildu informācija jāpievieno teksts, kurā paskaidrots sīkāk
par nesaderīgajiem materiāliem



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par
parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.2.16 Materiāli, kas ir kodīgi metāliem
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Uzmanību!

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P234

P390

P406

Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

Uzsūkt izšļakstījumus, lai
novērstu materiāla bojājumus.

Glabāt tvertnē, kas aizsargā pret
koroziju/… tvertnes ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.

 Ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā



Ieteicams

- var izlaist, ja etiķetē norādīts P234
… Ražotājs/piegādātājs nosaka citus saderīgus materiālus.


Pēc izvēles



Nelietot, ja jau izvēlēts P234

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3 Īpaši drošības prasību apzīmējumi par bīstamību veselībai
7.3.3.1 Akūta toksicitāte (perorāla)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H300 Norijot iestājas nāve

2

Bīstami

H300 Norijot iestājas nāve

3

Bīstami

H301 Toksisks, ja norij

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

P264

P301 + P310

P405

P501

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

… Ražotājs/piegādātājs norāda tās
ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās
konsultācijas avotu.


P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai
1. un 2. kategorijai

Ļoti ieteicams

P321
Īpaša medicīniskā palīdzība
(skat. … uz šīs etiķetes).
- ja vajadzīga tūlītēja pretlīdzekļa
ievadīšana.
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi (dalībvalstu tiesību
akti) nenosaka tā lietošanu

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu,
bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas
iznīcināšanas prasības, kas ir stin-

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Ieteicams plašai sabiedrībai 3. kategorijai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā



Ļoti ieteicams tikai izņēmuma
gadījumos, ja zināma un nepieciešama īpaša ārstēšana

P330 kopā ar P301
Izskalot muti.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai
1. un 2. kategorijai, ja vien jau
nav izvēlēts P301+P330+P331



Ieteicams plašai sabiedrībai
3. kategorijai, ja vien jau nav
izvēlēts P301+P330+P331



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem 1. un
2. kategorijai, ja vien jau nav
izvēlēts P301+P330+P331



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem
3. kategorijai

grākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību
aktiem nav nepieciešama.
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (perorāla) (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

4

Uzmanību!

H302 Kaitīgs, ja norīts

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P264

P301 + P312

P501

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…, ja jums ir
slikta pašsajūta.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


Ieteicams

… Ražotājs/piegādātājs precizē
piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.
Pēc izvēles

P270



Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā.

P330



Ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

Izskalot muti.


Pēc izvēles

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda)
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par
bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet
atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (dermāla)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

2

Bīstami

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P262

P302 + P352

P405

P501

Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai
uz apģērba.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar
lielu ūdens/… daudzumu.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams

P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa
daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


… Ražotājs/piegādātājs vajadzības
gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli vai ieteikt alternatīvu līdzekli
īpašos gadījumos, ja ūdens ir pilnīgi
nepiemērots.


Ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā

Ļoti ieteicams

P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem.



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja vien citi
nosacījumi (dalībvalstu
tiesību akti) nenosaka
tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu,
bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par
parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Norādīt spēkā esošos
noteikumus.

P310
Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās
konsultācijas avotu.


Ļoti ieteicams, kopā ar
P302+P352

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- Nosaka aizsargcimdus/apģērbu.
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt iekārtas veidu.
 Ļoti ieteicams
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P321
Īpaša medicīniskā palīdzība
(skatīt … uz šīs etiķetes).
- ja ieteikti tūlītēji pasākumi, piemēram, konkrēta tīrīšanas līdzekļa pielietošana
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma
gadījumos, ja zināma un nepieciešama īpaša ārstēšana

P361 + P364
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.


Ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (dermāla) (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Bīstami

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē
ar ādu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P280

P302 + P352

P405

P501

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar
lielu ūdens/… daudzumu.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- Nosaka aizsargcimdus/apģērbu.
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā
gadījumā arī norādīt iekārtas
veidu.
 Ļoti ieteicams

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli
vai ieteikt alternatīvu līdzekli īpašos
gadījumos, ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots.


Ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā

P312
Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…, ja jums ir slikta
pašsajūta.
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās
konsultācijas avotu.


Ieteicams



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi (dalībvalstu tiesību
akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par
bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P321
Īpaša medicīniskā palīdzība (skat.
… uz šīs etiķetes).
- ja ieteikti tūlītēji pasākumi, piemēram, konkrēta tīrīšanas līdzekļa pielietošana
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma un nepieciešama īpaša ārstēšana

P361+P364
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas
lietošanas izmazgāt.


Ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (dermāla) (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

4

Uzmanību!

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar
ādu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P280

P302 + P352

P501

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu
ūdens/… daudzumu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- Nosaka aizsargcimdus/apģērbu.
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt iekārtas veidu.


Ieteicams

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli vai ieteikt alternatīvu līdzekli īpašos gadījumos,
ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots.


Pēc izvēles

P312
Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…, ja jums ir slikta
pašsajūta.
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu
neatliekamās medicīniskās konsultācijas
avotu.


Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni,
vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem
atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas
prasības, kas ir stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem
nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P321
Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. …
uz šīs etiķetes).
- ja ieteikti tūlītēji pasākumi, piemēram,
konkrēta tīrīšanas līdzekļa pielietošana.
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības
sniegšanas instrukciju.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma un nepieciešama īpaša
ārstēšana

P362 + P364
Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms
atkārtotas lietošanas izmazgāt.


Pēc izvēles

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (ieelpojot)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H330 Ieelpojot iestājas nāve

2

Bīstami

H330 Ieelpojot iestājas nāve

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:
Nogādāt cietušo svaigā gaisā
un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Glabāt labi vēdināmā vietā.
Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.


Ļoti ieteicams

P271
Izmantot tikai ārā vai labi vēdinātās telpās.
 Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

P284
[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu
aizsargierīces.
- tekstu kvadrātiekavās var izmantot, ja lietošanas laikā ķīmiskajai vielai ir pievienota papildu informācija



Ļoti ieteicams

P310

- ja viela vai maisījums ir gaistošs un var radīt bīstamu atmosfēru


Ļoti ieteicams, ja vien jau
nav izvēlēts P404

Nekavējoties sazinieties ar
TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…

P405

… Ražotājs/piegādātājs precizē
piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību akti) nenosaka tā lietošanu



Ļoti ieteicams, kopā ar
P304+P340

P320
Steidzami nepieciešama īpaša
medicīniskā palīdzība (skat.
… uz šīs etiķetes)

Glabāt slēgtā veidā.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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par to, kāds ventilācijas veids būtu
piemērots drošai lietošanai.

- ja vajadzīga tūlītēja pretlīdzekļa
ievadīšana.

Ražotājs/piegādātājs nosaka aprīkojumu.

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem izņēmuma gadījumos, ja neatbilstoša ventilācija/organizatoriski pasākumi nevar pilnībā novērst ieelpošanu



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā



Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma
un nepieciešama īpaša ārstēšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (ieelpojot) (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Bīstami

H331 Toksisks ieelpojot

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Glabāt labi vēdināmā
vietā. Tvertni turēt cieši
noslēgtu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

-

var izlaist, ja etiķetē norādīts P260.

Ražotājs/piegādātājs nosaka
piemērojamos nosacījumus.


Ieteicams

P271
Izmantot tikai ārā vai labi
vēdinātās telpās.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai

 Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



Ieteicams

P311
Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.


Ieteicams, kopā ar P304+P340

P321
Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz
šīs etiķetes).
-

ja vajadzīgi tūlītēji īpaši pasākumi.

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos,
ja zināma un nepieciešama īpaša ārstēšana

- ja viela vai maisījums ir
gaistošs un var radīt bīstamu atmosfēru


Ļoti ieteicams

P405
Glabāt slēgtā veidā.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja vien citi
nosacījumi (dalībvalstu
tiesību akti) nenosaka tā
lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu
vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet
atsauce uz piemērojamajiem tiesību
aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas
iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce
uz piemērojamajiem tiesību aktiem
nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.1 Akūta toksicitāte (ieelpojot) (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

4

Uzmanību!

H332 Kaitīgs, ja ieelpo

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P261

P304 + P340

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

-

var izlaist, ja etiķetē norādīts P260.

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.


Ieteicams

P271
Izmantot tikai ārā vai labi vēdinātās
telpās.
 Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



Pēc izvēles

P312
Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…, ja jums ir slikta
pašsajūta.
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.


Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.2 Kodīgs/kairina ādu
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.A, 1.B, 1.C apakškategorija un
1. kategorija

Bīstami

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot
muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.



- norādīt, lai neieelpotu putekļus vai
miglu.
- Ja lietojuma laikā var rasties ieelpojamas
putekļu daļiņas vai miglas pilieni.




Ļoti ieteicams

P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.
 Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai, ja
vien jau nav izvēlēts P280

Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai, ja
ārsti ir apstiprinājuši, ka šāds apzīmējums ir piemērots
Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja ārsti ir apstiprinājuši, ka šāds apzīmējums ir piemērots

P303 + P361 + P353
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai
dušā].
- tekstu kvadrātiekavās ietver, ja ražotājs/piegādātājs to uzskata par piemērotu konkrētajai ķīmiskajai vielai.


Ļoti ieteicams




Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai
Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi (dalībvalstu tiesību
akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības
attiecas uz saturu vai tvertni,
vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai,
ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem
nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir
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Ļoti ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien jau nav izvēlēts P280

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- Noteikt aizsargcimdus/apģērbu un
acu/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt iekārtas veidu.


Ļoti ieteicams
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P363
Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.


Ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

P304 + P340
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt
cietušo svaigā gaisā un nodrošināt
netraucētu elpošanu.


Pēc izvēles

P310
Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.


Ļoti ieteicams, kopā ar
P303+P361+P353, P305+P351+
P338 vai P301 + P330 + P331

P321
Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. …
uz šīs etiķetes).
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības
sniegšanas instrukciju.
Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā drīkst noteikt tīrīšanas līdzekli.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma un nepieciešama
īpaša ārstēšana

stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P305 + P351 + P338
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.


Ļoti ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.2 Kodīgs/kairinošs ādai (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Uzmanību!

H315 Kairina ādu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P264

P302 + P352

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens/…
daudzumu.

… Ražotājs/piegādātājs norāda tās
ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var
precizēt tīrīšanas līdzekli vai ieteikt alternatīvu līdzekli īpašos gadījumos, ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots.



Ieteicams

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
- Nosaka aizsargcimdus.
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt iekārtas veidu.


Ieteicams



Izvēles iespēja plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

P321
Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs
etiķetes).
… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas
instrukciju.
Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā drīkst
noteikt tīrīšanas līdzekli.


Ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma
un nepieciešama īpaša ārstēšana

Glabāšana

Iznīcināšana

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P332 + P313
Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet mediķu palīdzību.
- var izlaist, ja etiķetē norādīts P333 + P313.


Pēc izvēles

P362 + P364
Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.


Pēc izvēles



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.3 Nopietni acu bojājumi (tikai)53
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P280

P305 + P351 + P338

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas
un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniet
skalot.

- Noteikt acu/sejas aizsargus
Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt iekārtas veidu.


Ļoti ieteicams



Glabāšana

Iznīcināšana

Ļoti ieteicams

P310
Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…
… Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu
neatliekamās medicīniskās konsultācijas
avotu.


Ļoti ieteicams, kopā ar
P305+P351+P338

Ja ķīmiska viela ir klasificēta kā ādai kodīga 1.A, 1.B, 1.C apakškategorijas vai 1. kategorijas viela, marķēšanu attiecībā uz nopietniem acu bojājumiem/acu kairinājumu var neietvert, jo šī informācija ir jau ietverta bīstamības apzīmējumā, uzrādot to kā ādai kodīgu 1. kategorijas vielu (H314).
53
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7.3.3.3 Acu kairinājums (tikai)54
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Uzmanību!

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana
P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa daļas, kas
jānomazgā pēc rīkošanās.


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



Ieteicams plašai sabiedrībai

P280

Rīcība

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi
skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas,
ja tās ir ievietotas un ja to ir
vienkārši izdarīt. Turpiniet
skalot.


Ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības
datu lapā

P337 + P313

- Noteikt acu/sejas aizsargus

Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.



Iznīcināšana

P305 + P351 + P338

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā arī norādīt
iekārtas veidu.

Glabāšana



Ieteicams

Ieteicams

Ja ķīmiska viela ir klasificēta kā ādai kodīga 1.A, 1.B, 1.C apakškategorijas vai 1. kategorijas viela, marķēšanu attiecībā uz nopietniem acu bojājumiem/acu kairinājumu var neietvert, jo šī informācija ir jau ietverta bīstamības apzīmējumā, uzrādot to kā ādai kodīgu 1. kategorijas vielu (H314).
54
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7.3.3.4 Sensibilizācija ieelpojot
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1., 1.A, 1.B

Bīstami

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus
vai apgrūtināt elpošanu

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P261

P304 + P340

P501

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo
svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

-

var izlaist, ja etiķetē norādīts P260.

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.


Ļoti ieteicams

P284
[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.
-

tekstu kvadrātiekavās var izmantot, ja lietošanas
laikā ķīmiskajai vielai ir pievienota papildu informācija par to, kāds ventilācijas veids būtu piemērots drošai lietošanai.

Ražotājs/piegādātājs nosaka aprīkojumu.


Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem
izņēmuma gadījumos, ja neatbilstoša ventilācija/organizatoriski pasākumi nevar pilnībā novērst
ieelpošanu



Ieteicams iekļaut drošības datu lapā



Ļoti ieteicams

P342 + P311
Ja rodas elpas trūkuma
simptomi: Sazinieties ar
TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU vai ārstu.


Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Ļoti ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.4 Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1., 1.A, 1.B

Uzmanību!

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P261

P302 + P352

P501

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar
lielu ūdens/… daudzumu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

-

var izlaist, ja etiķetē norādīts P260.

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos
nosacījumus.


Ieteicams

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli vai
ieteikt alternatīvu līdzekli īpašos gadījumos, ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots.


Ieteicams plašai sabiedrībai



Ieteicams iekļaut drošības datu
lapā

P272
Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
 Nav paredzēts izmantot plašai sabiedrībai

P333 + P313
Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.

 Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



P280

P321

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Īpaša medicīniskā palīdzība (skat.
… uz šīs etiķetes).

Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
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-

Nosaka aizsargcimdus.

Ražotājs/piegādātājs var attiecīgā gadījumā
arī norādīt iekārtas veidu.


Ļoti ieteicams
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… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības
sniegšanas instrukciju.
Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā drīkst noteikt tīrīšanas līdzekli.


Ļoti ieteicams tikai izņēmuma gadījumos, ja zināma un nepieciešama
īpaša ārstēšana

P362+P364
Novilkt piesārņoto apģērbu un
pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.


Ieteicams

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.5 Cilmes šūnu mutagenitāte
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1., 1.A, 1.B

Bīstami

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi
nerada bīstamību)

2

Uzmanību!

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P201

P308 + P313

P405

P501

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

JA saskaras vai saistīts ar:
Lūdziet mediķu palīdzību.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai

P202
Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi drošības apzīmējumi.


Izvēles iespēja, ja piešķirts P201



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai55



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda,
vai iznīcināšanas prasības attiecas uz
saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību
akti par bīstamiem atkritumiem.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas

Vielas un maisījumi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma 1.–6. papildinājumā un kam piešķirts [bīstamības apzīmējums]
H340, H350 vai H360, ir paredzēti tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem un parasti netiek piegādāti plašai sabiedrībai (sk. REACH XVII pielikuma
28., 29. un 30. ierakstu, ar grozījumiem). XVII pielikuma grozījumu saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
55
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P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams

157
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir
stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
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7.3.3.6 Kancerogenitāte
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.A un 1.B

Bīstami

H350 Var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts,
ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

2

Uzmanību!

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir
droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P201

P308 + P313

P405

P501

Pirms lietošanas saņemt speciālu
instruktāžu.

JA saskaras vai saistīts ar:
Lūdziet mediķu palīdzību.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai

P202
Neizmantot, pirms nav izlasīti un
saprasti visi drošības apzīmējumi.


Izvēles iespēja, ja piešķirts P201



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai56



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai
iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu
vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet
atsauce uz piemērojamajiem tiesību
aktiem nav nepieciešama.

Vielas un maisījumi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma 1.–6. papildinājumā un kam piešķirts [bīstamības apzīmējums]
H340, H350 vai H360, ir paredzēti tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem un parasti netiek piegādāti plašai sabiedrībai (sk. REACH XVII pielikuma
28., 29. un 30. ierakstu, ar grozījumiem). XVII pielikuma grozījumu saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
56
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P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo
aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams
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Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt
iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav
nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.7 Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1.A un 1.B

Bīstami

H360 Var kaitēt auglībai vai nedzimušam bērnam (norādīt konkrētu ietekmi, ja ir zināma)
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi
iedarbības ceļi nerada bīstamību)

2

Uzmanību!

H361 Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušam
bērnam (norādīt konkrētu ietekmi, ja ir zināma)
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi
iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P201

P308 + P313

P405

P501

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

JA saskaras vai saistīts ar: Lūdziet mediķu palīdzību.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ļoti ieteicams 1.A un 1.B kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai



Ieteicams 2. kategorijai

P202
Neizmantot, pirms nav izlasīti un
saprasti visi drošības apzīmējumi.



Ļoti ieteicams plašai
sabiedrībai57

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja
vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību
akti) nenosaka tā lietošanu

Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vielas un maisījumi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikuma 1.–6. papildinājumā un kam piešķirts [bīstamības apzīmējums]
H340, H350 vai H360, ir paredzēti tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem un parasti netiek piegādāti plašai sabiedrībai (sk. REACH XVII pielikuma
28., 29. un 30. ierakstu, ar grozījumiem). XVII pielikuma grozījumu saraksts ir pieejams šādā ECHA tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
57

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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Izvēles iespēja, ja piešķirts P201

P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
Ražotājs/piegādātājs nosaka attiecīgo aprīkojuma veidu.


Ļoti ieteicams
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Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.7 Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Papildu kategorija “ietekme uz laktāciju vai Signālvārdu nav
ar tās starpniecību”

Bīstamības apzīmējums
H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P201

P308 + P313

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

JA saskaras vai saistīts ar: Lūdziet mediķu palīdzību.



Ļoti ieteicams

P260
Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos
nosacījumus.
-

Norādīt, lai neieelpotu putekļus vai miglu.

-

Ja lietojuma laikā var rasties ieelpojamas
putekļu daļiņas vai miglas pilieni.



Ļoti ieteicams

P263
Izvairīties no saskares grūtniecības laikā
un barojot bērnu ar krūti.


Ļoti ieteicams



Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

Bīstamības
piktogrammu
nav

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
4.0. redakcija – 2019. gada marts
P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa
vietas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


Pēc izvēles

P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
 Ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
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7.3.3.8 Specifiska mērķorgāna toksicitāte – vienreizēja iedarbība
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H370 Izraisa orgānu bojājumus (vai norādīt visus skartos orgānus, ja
tādi ir zināmi)
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi
nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P260

P308 + P311

P405

P501

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

JA saskaras vai saistīts ar: Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.

Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās
konsultācijas avotu.



Ļoti ieteicams, ja viela/maisījums ir
gaistošs vai gāze vai ja iespējama
saskare ieelpojot, piemēram, izsmidzinot vai ieelpojot putekļus, vai ja
H370 norādīta ieelpošana kā saskares ceļš



Ļoti ieteicams

P321
Īpaša medicīniskā palīdzība
(skat. … uz šīs etiķetes).

P264

- ja vajadzīgi tūlītēji pasākumi.

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa vietas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.





Pēc izvēles

Ļoti ieteicams tikai izņēmuma
gadījumos, ja zināma un nepieciešama īpaša ārstēšana



Ļoti ieteicams plašai
sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja vien citi
nosacījumi (dalībvalstu
tiesību akti) nenosaka
tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par
bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt
iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai.
Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet
atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
 Ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
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7.3.3.8 Specifiska mērķorgāna toksicitāte – vienreizēja iedarbība (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Uzmanību!

H371 Izraisa orgānu bojājumus (vai norādīt visus skartos orgānus, ja tādi
ir zināmi)
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi
nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P260

P308 + P311

P405

P501

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

JA saskaras vai saistīts ar: Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.

Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās
konsultācijas avotu.



Ļoti ieteicams, ja viela/maisījums ir
gaistošs vai gāze vai ja iespējama
saskare ieelpojot, piemēram, izsmidzinot vai ieelpojot putekļus, vai ja
H371 norādīta ieelpošana kā saskares ceļš

P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


Pēc izvēles



Ieteicams



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi (dalībvalstu tiesību
akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti
par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

 Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas
par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
 Ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā
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7.3.3.8 Specifiska mērķorgāna toksicitāte – vienreizēja iedarbība (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Uzmanību!

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu; vai
H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un
nodrošināt netraucētu elpošanu.

Glabāt labi vēdināmā vietā.
Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- var izlaist, ja etiķetē norādīts
P260.
Ražotājs/piegādātājs nosaka
piemērojamos nosacījumus.


Ieteicams

P271
Izmantot tikai ārā vai labi vēdinātās telpās.
 Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem



Pēc izvēles

- ja viela vai maisījums ir gaistošs
un var radīt bīstamu atmosfēru


P312
Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…, ja jums
ir slikta pašsajūta.
… Ražotājs/piegādātājs precizē
piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.


Ieteicams

Ieteicams, ja nav piešķirts
P404

P405
Glabāt slēgtā veidā.


Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību akti) nenosaka tā lietošanu

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par
bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.9 Specifiska mērķorgāna toksicitāte – atkārtota iedarbība
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H372 Ilgstoši vai atkārtoti iedarbojoties, izraisa orgānu bojājumus
(norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada
bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P260

P314

P501

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

Lūdziet palīdzību mediķiem,
ja jums ir slikta pašsajūta.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.





Ļoti ieteicams, ja viela/maisījums ir
gaistošs vai gāze vai ja iespējama saskare ieelpojot, piemēram, izsmidzinot vai ieelpojot putekļus, vai ja H372
norādīta ieelpošana kā saskares ceļš

Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu,
bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

P264
Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.
… Ražotājs/piegādātājs norāda tās ķermeņa daļas, kas jānomazgā pēc rīkošanās.


Pēc izvēles

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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P270
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā.
 Ieteicams plašai sabiedrībai


Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem

 Ieteicams iekļaut drošības datu lapā

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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7.3.3.9 Specifiska mērķorgāna toksicitāte – atkārtota iedarbība (turpinājums)
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

2

Uzmanību!

H373 Ilgstoši vai atkārtoti iedarbojoties, var izraisīt orgānu bojājumus (norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt
iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P260

P314

P501

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

Lūdziet palīdzību mediķiem,
ja jums ir slikta pašsajūta.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

Ražotājs/piegādātājs nosaka piemērojamos nosacījumus.





Ļoti ieteicams, ja viela/maisījums ir
ļoti gaistošs vai gāze vai ja iespējama
saskare ieelpojot, piemēram, izsmidzinot vai ieelpojot putekļus, vai ja
H373 norādīta ieelpošana kā saskares
ceļš

Ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem
(jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai
tvertni, vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz
vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par
bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav
nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par
parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
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7.3.3.10 Ieelpas bīstamība
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Bīstami

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P301 + P310

P405

P501

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

… Ražotājs/piegādātājs precizē
piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.


Ļoti ieteicams, kopā ar P331



Ļoti ieteicams plašai sabiedrībai

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).



Izvēles iespēja rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja vien citi nosacījumi
(dalībvalstu tiesību akti) nenosaka tā lietošanu

Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu,
bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas prasības, kas ir stingrākas par parastajām prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt
iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.

P331
NEIZRAISĪT vemšanu.


Ļoti ieteicams, kopā ar P301 +
P310
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7.3.4 Īpaši drošības prasību apzīmējumi par bīstamību videi

7.3.4.1 Viela bīstama ūdens videi – īstermiņa (akūta) bīstamība ūdens organismiem
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Uzmanību!

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P273

P391

P501

Izvairīties no izplatīšanas vidē.

Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- ja tā nav paredzētā lietošana.


Ļoti ieteicams



Ļoti ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas
prasības, kas ir stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
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7.3.4.1 Viela bīstama ūdens videi – ilgtermiņa (hroniska) bīstamība ūdens organismiem
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Uzmanību!

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

2

Signālvārdu nav

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

P273

P391

P501

Izvairīties no izplatīšanas vidē.

Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- ja tā nav paredzētā lietošana.


Ļoti ieteicams



Ļoti ieteicams

Glabāšana

Iznīcināšana

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).
Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni,
vai abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem
atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem
tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas
prasības, kas ir stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem
nav nepieciešama.
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7.3.4.1 Viela bīstama ūdens videi – ilgtermiņa (hroniska) bīstamība ūdens organismiem
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

3

Signālvārdu nav

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

4

Signālvārdu nav

H413 Var radīt ilglaicīgu kaitīgu ietekmi uz ūdens organismiem

Bīstamības
piktogrammas neizmanto

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana

P273

P501

Izvairīties no izplatīšanas vidē.

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

- ja tā nav paredzētā lietošana.

… saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem (jānorāda).



Ieteicams

Ražotājam/piegādātājam jānorāda, vai iznīcināšanas prasības attiecas uz saturu vai tvertni, vai
abiem.


Obligāts plašai sabiedrībai, ja uz vielu/maisījumu attiecas tiesību akti par bīstamiem atkritumiem. Ieteicams norādīt iznīcināšanas
vietu, bet atsauce uz piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.



Ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem, ja jāievēro īpašas iznīcināšanas
prasības, kas ir stingrākas par parastajām
prasībām ķimikāliju iznīcināšanai. Ieteicams
norādīt iznīcināšanas vietu, bet atsauce uz
piemērojamajiem tiesību aktiem nav nepieciešama.
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7.3.5 Papildu bīstamība

7.3.5.1 Bīstamība ozona slānim
Bīstamības kategorija

Signālvārds

Bīstamības apzīmējums

1

Uzmanību!

H420 Bīstams sabiedrības veselībai un videi, jo iznīcina ozonu atmosfēras augšējā slānī

Drošības prasību apzīmējumi
Novēršana

Rīcība

Glabāšana

Iznīcināšana
P502
Informācija par rekuperāciju vai otrreizējo
pārstrādi saņemama pie ražotāja vai piegādātāja


Obligāts plašai sabiedrībai



Ļoti ieteicams rūpnieciskiem/profesionāliem
lietotājiem
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7.4 Marķējumā norādāmo drošības prasību apzīmējumu atlases
piemēri
Šajā nodaļā ir sniegti praktiski piemēri par drošības prasību apzīmējumu izvēli dažāda
veida vielām. Drošības prasību apzīmējumu kopums, kam uz etiķetes ir prioritāra secība,
ir izcelts treknrakstā un pasvītrots (ļoti ieteicams) vai pasvītrots (ieteicams), savukārt
apzīmējumi, uz kuriem attiecas izvēles iespēja, ir norādīti ar parastiem burtiem (bez izcēluma), bet apzīmējumi “nav jāizmanto/ja vien neattiecas nosacījums/tikai iekļaušanai
drošības datu lapā” ir izcelti pelēkā krāsā.
Ņemiet vērā, ka pat tad, ja vielai vai maisījumam ir tādi paši bīstamības veidi kā kādai
vielai vai maisījumam turpmākajos piemēros, piemērotāks var būt cits drošības prasību
apzīmējumu kopums, pamatojoties uz īpašajiem lietošanas nosacījumiem, kas norādīti
iepriekšējās tabulās.

1. piemērs. Viela X, kurai piešķirtas fizikālās un dažādas veselības bīstamības klasifikācijas
A. Klasifikācija un bīstamības apzīmējumi
Flam. Liq. 2

H225 Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Acute Tox. 3 (perorāla)

H301 Toksisks, ja norij

Acute Tox. 3 (dermāla)

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

Acute Tox. 3 (ieelpojot)

H331 Toksisks ieelpojot

STOT-SE 1

H370 Rada aknu bojājumu pēc dermālas iedarbības

B. Papildu informācija
Tiek pieņemts, ka viela X ir gaistoša, bet ne tik lielā mērā, lai radītu sprādzienbīstamu
atmosfēru.
Iespējama saskare ieelpojot.
Nav nepieciešami īpaši dzēšanas līdzekļi. Nav nepieciešama neatliekama ārstēšana/pasākumi.
Nav nepieciešami īpaši drošības prasību apzīmējumi, kas attiecas uz iznīcināšanu, jo
vielu nav paredzēts izmantot plašai sabiedrībai, bet gan tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem.
C. Drošības prasību apzīmējumi, pamatojoties uz klasifikāciju (skatīt CLP I un IV pielikumu) un atbilstoši šim vadlīniju dokumentam

Acute Tox. 3
(perorāla)

Acute Tox. 3
(dermāla)

Acute Tox. 3 (ieelpojot)

STOT-SE 1

Flam. Liq. 2

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
P243
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Acute Tox. 3
(perorāla)

Acute Tox. 3
(dermāla)

Acute Tox. 3 (ieelpojot)

STOT-SE 1

Flam. Liq. 2
P280

P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P303 + P361 + P353

P321

P321

P311

P321

P370 + P378

P330

P361 + P364

P321

P405

P403 + P235

P501

P501

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233
P405

P501

P501

P501

Paskaidrojums par treknraksta, pasvītrojuma un pelēkā izcēluma izmantošanu:
PXXX= ļoti ieteicams; PXXX= ieteicams; PXXX = izvēles iespēja; PXXX = neizmantot/izņemot, ja
ir piemērojams nosacījums/ietveršana tikai drošības datu lapā

D. Ļoti ieteicamo un ieteicamo drošības prasību apzīmējumu izvēle
Ja vienu un to pašu apzīmējumu piešķir dažādiem bīstamības veidiem, bet ar atšķirīgu
prioritāti, tad izmanto konservatīvāko pieeju. Ja iespējams, drošības prasību apzīmējumus apvieno vienā kombinētā apzīmējumā. Izvairās no atsevišķu frāžu atkārtošanas. Šīs
konkrētās vielas gadījumā tiek izvēlēts šāds drošības prasību apzīmējumu kopums:
P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P260

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P310

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…

P308+P311

JA saskaras vai saistīts ar: Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…

P304+P340

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P403+P233

Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

E. Rezultāts
Veicot atlasi saskaņā ar vadlīnijām, tiek iegūti septiņi drošības prasību apzīmējumi. Ir panākts būtisks samazinājums, salīdzinājumā ar sākuma komplektu –
iespējamiem bīstamības marķējumā norādāmajiem apzīmējumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz esošajiem bīstamības veidiem. Piemēram: P261 var nenorādīt, jo etiķetei jau ir paredzēts P260.
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Izvēlētos drošības prasību apzīmējumus izvieto uz CLP bīstamības marķējuma. Tā kā jāsagatavo DDL, apzīmējumi jāiekļauj arī DDL 2.2. apakšpunktā (“Marķējuma elementi”)
(skatīt Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu). Neizvēlētos apzīmējumus var
norādīt attiecīgajos drošības datu lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai
profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas, lai viņš varētu droši rīkoties ar
vielu.

2. piemērs. Vielai Y ir piešķirtas nopietnas fizikālas un veselības bīstamības klasifikācija
A. Klasifikācija un bīstamības apzīmējumi
Ox. Sol. 1.

H271 Var izraisīt degšanu vai eksploziju; spēcīgs oksidētājs

Skin Corr. 1.A

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

B. Papildu informācija
Viela Y ir granulveida cieta viela, un tiek pieņemts, ka tā nav gaistoša. Iespējama saskare ar putekļiem rīkošanās un lietošanas laikā.
Nav nepieciešami īpaši dzēšanas līdzekļi.
Nav nepieciešama neatliekama ārstēšana/pasākumi. Nav nepieciešami īpaši drošības
prasību apzīmējumi, kas attiecas uz iznīcināšanu, jo vielu nav paredzēts izmantot plašai
sabiedrībai, bet gan tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem.
C. Drošības prasību apzīmējumi, pamatojoties uz klasifikāciju (skatīt CLP I un IV pielikumu) un atbilstoši šim vadlīniju dokumentam

Ox. Sol. 1.
P210
P220
P280
P283

Skin Corr. 1.A
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501
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D. Ļoti ieteicamo un ieteicamo drošības prasību apzīmējumu izvēle
Ja vienu un to pašu apzīmējumu piešķir dažādiem bīstamības veidiem, bet ar atšķirīgu
prioritāti, tad izmanto konservatīvāko pieeju (t. i., jāņem vērā augstākā prioritāte). Ja
iespējams, drošības prasību apzīmējumus apvieno vienā kombinētā apzīmējumā. Izvairās no atsevišķu frāžu atkārtošanas. Šīs konkrētās vielas gadījumā izvēlēts tiek šāds drošības prasību apzīmējumu kopums:
P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P220

Sargāt no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

P260

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P330+P331

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P303+P361+P353+310

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties
visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai
dušā]. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS
CENTRU/ārstu/…

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.

P371+P380+P375

Liela ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: Evakuēt
zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

E. Rezultāts
Veicot atlasi saskaņā ar šo vadlīniju dokumentu, tiek iegūti astoņi, pārsvarā
kombinēti, drošības prasību apzīmējumi. Ir panākts būtisks samazinājums salīdzinājumā ar sākuma komplektu – iespējamiem CLP bīstamības marķējumā norādāmajiem apzīmējumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz esošajiem bīstamības veidiem.
Izvēlētos drošības prasību apzīmējumus izvieto uz CLP bīstamības marķējuma. Tā kā jāsagatavo DDL, apzīmējumi jāiekļauj arī DDL 2.2. apakšpunktā “Marķējuma elementi”
(skatīt Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu).
Neizvēlētos apzīmējumus var norādīt attiecīgajos drošības datu lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas,
lai viņš varētu droši rīkoties ar vielu.

Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
4.0. redakcija – 2019. gada marts

181

3. piemērs. Vielai Z ir piešķirtas fizikālās, veselības un vides bīstamības
klasifikācijas
A. Klasifikācija un bīstamības apzīmējumi
Pyr. Liq. 1.

H250 Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu

Water-react. 1.

H260 Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas
var spontāni aizdegties

Skin Corr. 1.B

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

Aquatic Acute 1

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

Aquatic Chronic 1

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

B. Papildu informācija
Viela Z ir jāuzskata par gaistošu. Tādēļ iespējama saskare ieelpojot. Nepieciešami īpaši
dzēšanas līdzekļi, jo ūdens, ja to izmanto ugunsgrēka dzēšanai, pastiprina risku.
Tā kā iepakojuma iznīcināšana rada bīstamību cilvēka veselībai vai videi, nepieciešami
īpaši drošības prasību apzīmējumi, kas attiecas uz iznīcināšanu (lai gan vielu nav paredzēts izmantot plašai sabiedrībai, bet tikai rūpnieciskiem/profesionāliem lietotājiem). Etiķetē nenorāda bīstamības apzīmējumu H400, lai nepieļautu dublēšanos ar H411.
C. Drošības prasību apzīmējumi, pamatojoties uz klasifikāciju (skatīt CLP I un IV pielikumu) un atbilstoši šim vadlīniju dokumentam

Pyr. Liq.1

Water-react. 1.

P210

Skin Corr. 1.B

Aquatic
Acute 1

Aquatic
Chronic 1

P260

P273

P273

P391

P391

P222

P223

P264

P233

P231+P232

P280

P280

P280

P231+P232
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P302+P334

P302+P335+P334

P370+P378

P370+P378

P363
P304+P340
P310
P321
P305+P351+P338

-

P402+P404

P405

-

-

P501

P501

P501

P501
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D. Ļoti ieteicamo un ieteicamo drošības prasību apzīmējumu izvēle
Ja vienu un to pašu apzīmējumu piešķir dažādiem bīstamības veidiem, bet ar atšķirīgu
prioritāti, tad izmanto konservatīvāko pieeju (t. i., jāņem vērā augstākā prioritāte). Ja
iespējams, drošības prasību apzīmējumus apvieno vienā kombinētā apzīmējumā. Izvairās no atsevišķu frāžu atkārtošanas.
P303+P361+P353

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu
piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai dušā].

un
P302+P335+P334+P310

SASKARĒ AR ĀDU: Notīrīt ar suku brīvās daļiņas no ādas.
Iegremdēt vēsā ūdenī58. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/…)

ir apvienotas vienā kombinētā frāzē:
P303+ P335+P334+P310+P361 gadījumos, kad nepieļāva informācijas dublēšanos.
Šīs konkrētās vielas gadījumā izvēlēts tiek šāds drošības prasību apzīmējumu kopums:
P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās
avotiem. Nesmēķēt.

P260

Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P273

Izvairīties no izplatīšanas vidē.

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P231+P232

Izmantot un uzglabāt inertas gāzes apstākļos. Aizsargāt no mitruma.

P301+P330+P331

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P303+P335+P334+P310+P361

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Notīrīt ar
suku brīvās daļiņas no ādas. Iegremdēt
vēsā ūdenī59. Nekavējoties sazinieties ar
TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu/… Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalojiet ar
ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.

P334 apakšfrāze “vai ietīt mitros apsējos” nav jāizmanto 1. kategorijas ūdenī reaģējošām vielām
vai maisījumiem (7.3.2.12. tabula šā vadlīniju dokumenta 7.3. apakšnodaļā).
58

P334 apakšfrāze “vai ietīt mitros apsējos” nav jāizmanto 1. kategorijas ūdenī reaģējošām vielām
vai maisījumiem (7.3.2.12. tabula šā vadlīniju dokumenta 7.3. apakšnodaļā).
59
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P370+P378

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet …

E. Rezultāts
Veicot atlasi saskaņā ar šo vadlīniju dokumentu, tiek iegūti deviņi, daļēji kombinēti, drošības prasību apzīmējumi.
Ir panākts būtisks samazinājums salīdzinājumā ar sākuma komplektu – iespējamiem CLP bīstamības marķējumā norādāmajiem apzīmējumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz esošajiem bīstamības veidiem. Piemēram, P264 nav izvēlēts, jo P280 ir svarīgāks.
Lai vēl vairāk samazinātu drošības prasību apzīmējumu skaitu un viegli uztveramas informācijas daudzumu etiķetē, apzīmējumi P391 un P501 ir norādīti
DDL, jo novēršanas un rīcības apzīmējumi fizikālās un veselības bīstamības
veidiem sniedz svarīgākas norādes marķējumā.
Izvēlētos drošības prasību apzīmējumus izvieto uz CLP bīstamības marķējuma. Tā kā jāsagatavo DDL, apzīmējumi jāiekļauj arī DDL 2.2. apakšpunktā “Marķējuma elementi”
(skatīt Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu). Neizvēlētos apzīmējumus var
norādīt attiecīgajos drošības datu lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai
profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas, lai viņš varētu droši rīkoties ar
vielu.

4. piemērs. ABC maisījums, kas paredzēts lietošanai plašai sabiedrībai
A. Klasifikācija un bīstamības apzīmējumi
Flam. Liq. 2

H225 Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Acute Tox. 4 (perorāla)

H302 Kaitīgs, ja norīts

Skin irrit. 2

H315 Kairina ādu

B. Papildu informācija
Tiek pieņemts, ka ABC maisījums ir gaistošs, bet ne tik lielā mērā, lai radītu sprādzienbīstamu atmosfēru. Nav nepieciešami īpaši dzēšanas līdzekļi. Nav nepieciešama neatliekama ārstēšana.
Nav īpašas iznīcināšanas prasības. Maisījums paredzēts izmantošanai plašai sabiedrībai.
C. Drošības prasību apzīmējumi, pamatojoties uz klasifikāciju (skatīt CLP I un IV pielikumu) un atbilstoši šim vadlīniju dokumentam
Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (perorāla)

Skin irrit. 2

P101, P102
P210

P264

P264

P233

P270

P280

P240
P241
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Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (perorāla)

Skin irrit. 2

P303 + P361 + P353

P301+P312

P302+P352

P370 + P378

P330

P321

P242
P243
P280

P332+P313
P362+P364
P403 + P235

-

-

P501

P501

-

D. Ļoti ieteicamo un ieteicamo drošības prasību apzīmējumu izvēle
Ja vienu un to pašu apzīmējumu piešķir dažādiem bīstamības veidiem, bet ar atšķirīgu
prioritāti, tad izmanto konservatīvāko pieeju. Ja iespējams, drošības prasību apzīmējumus apvieno vienā kombinētā apzīmējumā. Izvairās no atsevišķu frāžu atkārtošanas. Šīs
konkrētās vielas gadījumā izvēlēts tiek šāds drošības prasību apzīmējumu kopums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija
ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P233

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P264

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

P280

Izmantot aizsargcimdus.

P501

Atbrīvoties no satura/tvertnes …

E. Rezultāts
Veicot atlasi saskaņā ar šo vadlīniju dokumentu, tiek iegūti septiņi drošības
prasību apzīmējumi. Ir panākts būtisks samazinājums salīdzinājumā ar sākuma
komplektu – iespējamiem CLP bīstamības marķējumā norādāmajiem apzīmējumiem, kas piešķirami, pamatojoties uz esošajiem bīstamības veidiem.
Izvēlētos drošības prasību apzīmējumus izvieto uz CLP bīstamības marķējuma. Tā kā jāsagatavo DDL, apzīmējumi jāiekļauj arī DDL 2.2. apakšpunktā “Marķējuma elementi”
(skatīt Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu).
Neizvēlētos apzīmējumus var norādīt attiecīgajos drošības datu lapas apakšpunktos nolūkā sniegt rūpnieciskajam vai profesionālajam lietotājam pietiekami daudz informācijas,
lai viņš varētu droši rīkoties ar vielu.
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Pielikums: Šajā vadlīniju dokumentā lietoto terminu
vārdnīca
Acu kairinājums

Izmaiņas acī, kas rodas pēc testējamās vielas
aplikācijas uz acābola priekšējās virsmas un ir
pilnīgi atgriezeniskas 21 dienas laikā pēc aplikācijas.

ADR

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu
starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road), kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī un īstenots Eiropas Savienībā ar Direktīvu 2008/68/EK.

Aerosoli

Apzīmē aerosola izsmidzinātājus, kas ir jebkuri
vienreiz uzpildāmi trauki no metāla, stikla vai
plastmasas ar saspiestu, sašķidrinātu vai zem
spiediena atšķaidītu gāzi ar šķidrumu, pastu vai
pulveri vai bez tā un ir aprīkoti ar smidzinātāju,
kurš ļauj trauka saturu izsmidzināt cietu vai
šķidru daļiņu suspensijas veidā gāzē, kā putas,
pastu vai pulveri vai šķidrā, vai arī gāzes veidā.

Akūta toksicitāte

Kaitīgā iedarbība, kas rodas 24 stundu laikā pēc
vielas vai maisījuma vienas devas vai vairāku
devu uzņemšanas caur muti vai ādu vai
4 stundu laikā pēc to ieelpošanas.

Akūta toksicitāte ūdens videi

Vielas būtiska īpašība radīt bojājumus organismam, ja tas tiek īslaicīgi pakļauts vielas iedarbībai.

ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija.

ANO RTDG

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumi par
bīstamo preču pārvadāšanu (Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods).

Ādas kairinājums

Atgriezeniska audu bojājuma veidošanās ādā,
kas rodas pēc pārbaudāmās vielas aplicēšanas,
ja iedarbības laiks ir līdz četrām stundām.

Ādas sensibilizators

Viela, kas, nonākot saskarē ar ādu, var radīt
alerģisku reakciju.

Bīstamības apzīmējums

Frāze, ar ko apzīmē bīstamības klasi un kategoriju, kas raksturo bīstamu vielu vai maisījuma
bīstamības veidu, ja nepieciešams, iekļaujot bīstamības pakāpi.

Bīstamības kategorija

Kritēriju iedalījums katrā bīstamības klasē, norādot bīstamības nopietnību.

Bīstamības klase

Fizikāls, ar veselību vai vidi saistīts bīstamības
veids.

Bīstamības piktogramma

Grafisks noformējums, kas ietver simbolu un citus grafiskus elementus, piemēram, robežlīnijas,
fona zīmējumu vai krāsu, ar ko paredzēts sniegt
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konkrētu informāciju par attiecīgo bīstamības
veidu.

Bīstams

Nozīmē, ka viela vai maisījums atbilst CLP regulas I pielikuma 2.–5. daļā paredzētajiem fizikālās, veselības vai vides bīstamības kritērijiem.

BNA

Bērniem nepieejama aizdare.

BNS

Bērniem nepieejams stiprinājums.

BR

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada
22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu
piedāvāšanu tirgū un lietošanu (Biocīdu regula).

CAS

Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service).

CLP jeb CLP regula

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

CMR

Viela vai maisījums, kam ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska ietekme uz reproduktīvo
funkciju.

DDL

Drošības datu lapa.

DPD

Bīstamo preparātu direktīva (Direktīva 1999/45/EK).

Drošības prasību apzīmējums

Frāze, ar ko apraksta ieteikto(-os) pasākumu(us), lai samazinātu vai novērstu negatīvu ietekmi, kas rodas, lietojot vai likvidējot bīstamas
vielas vai maisījumus.

DSD

Bīstamo vielu direktīva (Direktīva 67/548/EEK).

ECHA

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (European Chemicals Agency) jeb Aģentūra, kas izveidota saskaņā ar REACH regulu.

Elpceļu sensibilizators

Viela, ko ieelpojot var rasties elpceļu hiperjutība.

ES

Eiropas Savienība.

GHS

Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (Globally Harmonised
System of Classification and Labelling of Chemicals) ir starptautiski kritēriji, ko saskaņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome (ANO Ekonomikas un sociālo
lietu padome (ECOSOC)) bīstamo vielu un maisījumu klasifikācijai un marķēšanai.

Hroniska toksicitāte ūdens videi

Vielas būtiska īpašība radīt kaitīgu ietekmi uz
ūdenī esošajiem organismiem iedarbības rezultātā, ko nosaka atbilstoši organisma dzīves ciklam.

Ieelpošana

Šķidras vai cietas vielas vai maisījuma iekļūšana
tieši caur mutes vai deguna dobumu vai netieši
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ar vemšanas starpniecību trahejā un apakšējos
elpceļos.

Iepakojums (iepakojuma materiāls)

Viena vai vairākas tvertnes un jebkādi citi komponenti vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertnes
varētu veikt ietvēruma funkcijas un citas drošības funkcijas.

Iepakojums (paka)

Viss iepakošanas procesā iegūtais produkts – to
veido iepakojums un iepakojuma saturs.

IMDG kodekss

Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss attiecībā uz bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa jūru.

Importētājs

Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska
persona, kas atbild par importu.

Imports

Preču fiziska ievešana Kopienas muitas teritorijā.

INCI

Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients).

IUCLID

Starptautiskā vienotā ķīmisko vielu informācijas
datu bāze (International Uniform Chemical Information Database).

IUPAC

Starptautiskā Teorētiskās un lietišķās ķīmijas
savienība.

Izmantošana, lietošana, lietošanas
veids

Jebkāda pārstrāde, formulēšana, patērēšana,
uzglabāšana, glabāšana, apstrāde, iepilde konteineros, pārvietošana no viena konteinera uz
citu, iejaukšana, izstrādājumu ražošana vai jebkāds citāds izmantošanas veids.

Izplatītājs

Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska
persona, arī mazumtirgotājs, kas vielu (vienu
pašu vai maisījumā) tikai uzglabā un laiž tirgū
trešām personām.

Izstrādājums

Priekšmets, kuram ražošanas laikā piešķirta
īpaša forma, virsma vai dizains, kas nosaka
priekšmeta funkciju lielākā mērā nekā tā ķīmiskais sastāvs.

Kancerogēns

Viela vai vielu maisījums, kas ierosina vēzi vai
palielina tā sastopamību.

Kodīga iedarbība uz ādu

Ādas neatgriezenisku bojājumu radīšana, t. i.,
nekrozes novērošana caur epidermu un dermā,
kas rodas pēc pārbaudāmās vielas aplicēšanas,
ja iedarbības laiks ir līdz četrām stundām.

Kompetentā iestāde

Iestāde vai iestādes, vai struktūras, ko izveido
dalībvalstis un kas vajadzīgas, lai pildītu CLP regulā noteiktās saistības.

Ķīmiski nestabila gāze

Uzliesmojoša gāze, kas reaģē eksplodējot pat
bez gaisa vai skābekļa klātbūtnes.
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Laišana tirgū

Darbība, ar ko par samaksu vai bez maksas trešai personai piegādā vai dara pieejamu. Importu uzskata par laišanu tirgū.

Maisījums

Maisījums vai šķīdums, ko veido divas vai vairākas vielas. ANO GHS 1.2. nodaļā identiskas definīcijas beigās ir pievienota frāze “kurā tās nereaģē”.

Marķējuma elements

Viena veida informācija, kas ir saskaņota izmantošanai etiķetē, piemēram, bīstamības piktogramma, signālvārds.

Marķējums jeb etiķete

Attiecīgs tādas rakstveida, drukātas vai grafiskas informācijas elementu kopums attiecībā uz
bīstamām vielām vai maisījumiem, kas ir izvēlēta kā svarīgākā mērķa nozarei (nozarēm) un
kas ir piestiprināta, uzdrukāta vai pievienota
tvertnei, kurā ir bīstama viela vai maisījums, vai
bīstamas vielas vai maisījuma ārējam iepakojumam (definīcija saskaņā ar ANO GHS 1.2. nodaļu).

Materiāli, kas ir kodīgi metāliem

Viela vai maisījums, kas ķīmiskas darbības rezultātā bojā vai pat iznīcina metālus.

Mutagēns

Viela, kas palielina mutāciju biežumu šūnu
un/vai organismu populācijā.

Nestabila sprādzienbīstama viela

Sprādzienbīstama viela vai maisījums, kas ir termiski nestabils un/vai pārāk jutīgs, lai ar to rīkotos, transportētu un lietotu kā parasts.

Nopietns acu bojājums

Acs audu bojājumi vai nopietni fiziski redzes bojājumi, kas rodas pēc tam, kad pārbaudāmo
vielu aplicē uz acābola priekšējās virsmas, un
kas nav pilnīgi atgriezeniski 21 dienas laikā pēc
aplicēšanas.

Oksidējoša cieta viela

cieta viela vai maisījums, kas, ne vienmēr pats
būdamas degošs, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos.

Oksidējoša gāze

Gāze vai gāzu maisījums, kas var, galvenokārt
pievadot skābekli, izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss.

Oksidējošs šķidrums

Šķidra viela vai maisījums, kas, ne vienmēr pats
būdamas degošs, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos.

Organiskie peroksīdi

Šķidras vai cietas organiskas vielas, kas satur
bivalento [-O-O-] struktūru un ko var uzskatīt
par ūdeņraža peroksīda atvasinājumiem, kur
viens vai abi ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar organiskiem radikāļiem. Termins organiskais peroksīds ietver organisko peroksīdu maisījumus
(sastāvus), kas satur vismaz vienu organisko
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peroksīdu. Organiskie peroksīdi ir termiski nestabilas vielas vai maisījumi, kas spēj sadalīties,
izdalot siltumu un tādējādi paātrinot savu sadalīšanos. Papildus tiem var būt viena vai vairākas
šādas īpašības:
(i) tie var sadalīties sprādzienbīstamā veidā;
(ii) tie var ātri degt;
(iii) tie var būt jutīgi pret triecienu vai berzi;
(iv) tie var bīstami reaģēt ar citām vielām.

Pakārtotais lietotājs

Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska
persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas
rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto pašu vielu vai vielu maisījumā. Izplatītājs
vai patērētājs nav pakārtots lietotājs. Atkārtotu
importētāju, kas ir atbrīvots no prasībām saskaņā ar REACH regulas 2. panta 7. punkta
c) apakšpunktu, uzskata par pakārtotu lietotāju.

Pašreaģējošas vielas vai maisījumi

Termiski nestabili šķidrumi vai cietas vielas vai
maisījumi, kas spēj sadalīties, izdalot ļoti lielu
siltuma daudzumu pat bez skābekļa (gaisa) klātbūtnes. Šajā definīcijā nav iekļautas vielas un
maisījumi, kas atbilstoši CLP regulai ir klasificēti
kā sprādzienbīstami, organiskie peroksīdi vai oksidētāji.

Pašsasilstoša viela vai maisījums

Šķidra vai cieta viela vai maisījums, kas nav pirofors šķidrums vai cieta viela, bet kurā, reaģējot ar gaisu un bez papildu enerģijas pievades,
var sākties pašsasilšana; šī viela vai maisījums
atšķiras no pirofora šķidruma vai cietas vielas ar
to, ka aizdegas tikai lielos daudzumos (vairāki
kilogrami) pēc ilgāka laikposma (stundām vai
dienām).

Piegādātājs

Jebkurš ražotājs, importētājs, pakārtots lietotājs
vai izplatītājs, kas laiž tirgū vielu kā tādu vai
maisījumā, vai arī maisījumu.

Pirofora cieta viela

cieta viela vai maisījums, kas saskarē ar gaisu
var piecu minūšu laikā uzliesmot pat mazos
daudzumos.

Pirofors šķidrums

Šķidra viela vai maisījums, kas saskarē ar gaisu
var piecu minūšu laikā uzliesmot pat mazos
daudzumos.

Pirotehniska viela vai maisījums

Viela vai vielu maisījums, kas radīts, lai iegūtu
efektu karstuma, gaismas, skaņas, gāzes vai
dūmu vai to kombinācijas iedarbībā ar nedetonējošas, noturīgas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas starpniecību.

Pirotehnisks izstrādājums

Izstrādājums, kas satur vienu vai vairākas pirotehniskas vielas vai maisījumus.
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PPPR

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko
atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un
91/414/EEK.

Produkta identifikators

Dati, kas ļauj identificēt vielu vai maisījumu.

Ražošana

Vielu ražošana vai ekstrakcija to dabiskā agregātstāvoklī.

Ražotājs

Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona,
kas Kopienā ražo kādu vielu.

REACH jeb REACH regula

Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

Reģistrētājs

Vielas ražotājs vai importētājs vai arī izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs, kas iesniedz
pieteikumu reģistrēt vielu saskaņā ar REACH regulu.

Sakausējums

Makroskopiskā mērogā homogēns metāla materiāls no diviem vai vairākiem elementiem, kas ir
apvienoti tā, ka ar mehāniskiem līdzekļiem tos
nevar viegli nodalīt; CLP regulā sakausējumus
uzskata par maisījumiem.

Signālvārds

Vārds, kas norāda bīstamības nopietnības relatīvo līmeni, lai brīdinātu lasītāju par iespējamo
bīstamību; nosaka šādus divus līmeņus:
a) “draudi” ir signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijām;
b) “brīdinājums” ir signālvārds, kas norāda uz
mazākām bīstamības kategorijām.

Specifiska mērķorgāna toksicitāte

Specifiska mērķorgāna toksicitāte, skatīt arī
STOT, STOT-SE un STOT-RE.

Sprādzienbīstama viela vai maisījumi Cieta vai šķidra viela vai vielu maisījums, kas
pats spēj ar ķīmiskas reakcijas starpniecību radīt
tādas temperatūras un spiediena gāzi tādā ātrumā, ka var nodarīt kaitējumu videi. Pirotehniskās vielas ir iekļautas pat tad, ja tās nerada gāzes.
Sprādzienbīstams izstrādājums

Izstrādājums, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vielas vai maisījumus.

Starpiepakojums

Iepakojums starp iekšējo iepakojumu vai izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.

STOT-RE

Specifiska mērķorgāna toksicitāte, kas rodas
vielas vai maisījuma atkārtotas iedarbības rezultātā (specific target organ toxicity repeated
exposure).
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STOT-SE

Specifiska, nāvi neizraisoša mērķorgāna toksicitāte, kas rodas vielas vai maisījuma vienreizējas
iedarbības rezultātā (specific target organ toxicity single exposure).

TBBZ

Taustāmas briesmu brīdinājuma zīmes.

Tirdzniecības nosaukums

Apzīmējums, ar kādu viela vai maisījums ir pieejams tirgū.

Toksicitāte reproduktīvai sistēmai

Ietver kaitīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un pieaugušu vīriešu un sieviešu auglību, kā arī ontoģenēzes toksicitāti pēcnācējiem un ietekmi uz
laktāciju vai ar tās starpniecību.

UFI

Unikālais formulas identifikators.

Uzliesmojoša cieta viela

Cieta viela, kas viegli uzliesmo vai berzes iedarbībā var uzliesmot vai izraisīt uzliesmošanu.
Viegli degošas cietas vielas ir pulverveida, granulētas vai pastveida vielas vai maisījumi, kas ir
bīstami, jo viegli aizdegas īslaicīgā saskarē ar
uguns avotu, piemēram, degošu sērkociņu, un
ja liesma ātri izplatās.

Uzliesmojoša gāze

Gāze vai gāzu maisījums, kam ir uzliesmošanas
diapazons gaisā 20 °C temperatūrā, ja standarta
spiediens ir 101,3 kPa.

Uzliesmojošs šķidrums

Šķidrums, kura uzliesmošanas temperatūra nav
augstāka par 60 °C.

Uzliesmošanas temperatūra

Zemākā temperatūra (koriģēta atbilstoši standarta spiedienam 101,3 kPa), kurā pēc aizdedzes avota izmantošanas šķidruma tvaiki noteiktajos pārbaudes apstākļos aizdegas.

Viela

Ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas
procesā iegūti savienojumi, arī tās stabilizācijai
vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piemaisījumi, kas nav šķīdinātāji –
ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un
nemainot tās sastāvu.
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