
CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 I-VII pielikumu svarīgāko lpp. saraksts 

Vispārīgās sadaļas, tabulas, pielikumi Lpp. CLP 

regulā1 

I Pielikums – Prasības bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanai un marķēšanai 

1. Daļa: Klasificēšanas un marķēšanas vispārīgie principi 

1.1. tab. – Vispārējās robežvērtības 

1.2. tab. – Savienošanas princips, izmainot maisījuma sastāvu 

1.3. tab. – Marķējumu un piktogrammu minimālie izmēri 

2. Daļa: Fizikālās bīstamības 

3. Daļa: Bīstamības veselībai 

4. Daļa: Bīstamība videi 

5. Daļa: Papildu bīstamība 

50.lpp. 

50.lpp. 

52.lpp. 

54.lpp. 

55.lpp. 

59.lpp. 

108.lpp. 

174.lpp. 

190.lpp. 

II Pielikums – Īpaši noteikumi par noteiktu vielu un maisījumu marķēšanu un iepakošanu 

1. Daļa: Papildu informācija par bīstamībām (EUH apzīmējumi) 

2. Daļa: Īpaši noteikumi par papildu marķēšanas elementiem noteiktiem maisījumiem 

3. Daļa: īpaši noteikumi par iepakojumu 

4. Daļa: Īpašs noteikums par augu aizsardzības līdzekļu marķēšanu 

5. Daļa: To bīstamo vielu un maisījumu saraksts, kuriem piemēro 29. panta 3. punktu (bīstamas vielas vai maisījumi 

bez iepakojuma, kurus paredzēts piegādāt plašākai sabiedrībai) 

192.lpp. 

192.lpp. 

193.lpp. 

195.lpp. 

197.lpp. 

197.lpp. 

 

III Pielikums – Brīdinājuma uzrakstu saraksts, papildu informācija par apdraudējumiem un marķējuma zīmju 

papildu elementi 

1. Daļa: brīdinājuma uzraksti (H apzīmējumi visās valodās) 

1.1. tab. – Brīdinājuma uzraksti par fiziskajiem apdraudējumiem 

1.2. tab. – Apdraudējuma paziņojumi par veselības apdraudējumiem 

198.lpp. 

 

198.lpp. 

198.lpp. 

224.lpp. 
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1.3. tab. –Apdraudējuma paziņojumi par vides apdraudējumiem 

2. Daļa: papildu informācija par apdraudējumiem (EUH apzīmējumi visās valodās) 

3. Daļa: marķējuma zīmju papildu elementi/informācija par noteiktiem maisījumiem (EUH apzīmējumi visās 

valodās) 

270.lpp. 

276.lpp. 

285.lpp. 

IV Pielikums – Drošības prasību apzīmējumu saraksts 

1. Daļa: Drošības prasību apzīmējumu atlases kritēriji: 

6.1. tab. – Vispārējie drošības prasību apzīmējumi 

6.2. tab. – Drošības prasību apzīmējumi. Profilakse 

6.3. tab. – Drošības prasību apzīmējumi. Reakcija 

6.4. tab. – Drošības prasību apzīmējumi. Glabāšana 

6.5. tab. – Drošības prasību apzīmējumi. Iznīcināšana 

2. Daļa: drošības uzraksti 

1.1. tab. – Vispārējie drošības uzraksti 

1.2. tab. – Drošības uzraksti. Profilakse 

1.3. tab. – Drošības uzraksti. Reakcija 

1.4. tab. – Drošības uzraksti. Glabāšana 

1.5. tab. – Brīdinājuma uzraksti. Iznīcināšana 

299.lpp. 

299.lpp. 

299.lpp. 

299.lpp. 

306.lpp. 

317.lpp. 

320.lpp. 

322.lpp. 

322.lpp. 

324.lpp. 

357.lpp. 

424.lpp. 

441.lpp. 

V Pielikums Bīstamības piktogrammas 443.lpp. 

VI Pielikums – Noteiktu bīstamu vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums 

1.1.2.1.1. iedaļa – Bīstamības klases un kategorijas kodi 

3.1. tab. Harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksts 

447.lpp. 

449.lpp. 

460.lpp. 

VII Pielikums – Direktīvas 67/548/EEK klasifikācijas pārveidošanas tab. atbilstīgi šajā regulā noteiktajai 

klasifikācijai 

1.1. tab. – Klasifikācijas pārveidošana saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un šo regulu 

1.2. tab. – Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK piešķirto riska frāžu pārveidošana uz papildu marķēšanas prasībām saskaņā 

ar šo regulu 

2010.lpp. 

2010.lpp. 

2014.lpp. 

 



Fizikālās bīstamības 

Bīstamības klase Attiecīgās bīstamības klases/kategorijas klasificēšanas kritēriji Lpp. CLP 

regulā2 

2.1. Sprādzienbīstami materiāli 
2.1.1. tab. – Sprādzienbīstamu materiālu kritēriji 

2.1.3. att. – Procedūra ieskaitīšanai sprādzienbīstamu materiālu klases apakšgrupā 

61.lpp. 

66.lpp 

2.2. Uzliesmojošas gāzes (tostarp 

ķīmiski nestabilas gāzes) 

2.2.1. tab. – Kritēriji uzliesmojošām gāzēm 

2.2.1. att. – Uzliesmojošas gāzes 

69.lpp. 

71.lpp 

2.2.2 tab. – Kritēriji ķīmiski nestabilām gāzēm 

2.2.2. att. – Ķīmiski nestabilas gāzes 

69.lpp. 

72.lpp 

2.3. Aerosoli 

2. 3.1.a att. – Aerosoli 74.lpp 

2.3.1.b att. – Izsmidzināmie aerosoli 75.lpp 

2.3.1.c att. – Putu aerosoli 76.lpp 

2.4. Oksidējošas gāzes 2.4.1. tab. – Kritēriji oksidējošām gāzēm 77.lpp. 

2.5. Gāzes zem spiediena 2.5.1. tab. – Kritēriji gāzēm zem spiediena 79.lpp. 

2.6. Uzliesmojoši šķidrumi 2.6.1. tab. – Kritēriji uzliesmojošiem šķidrumiem 80.lpp. 

2.7. Uzliesmojošas cietas vielas 2.7.1. tab. – Kritēriji uzliesmojošām cietām vielām 84.lpp. 

2.8. Pašreaģējošas vielas un 

maisījumi 
2.8.1. att. – Pašreaģējošas vielas un maisījumi 89.lpp 

2.9. Pirofori šķidrumi 2.9.1. tab. – Kritēriji piroforiem šķidrumiem 90.lpp. 

2.10. Piroforas cietas vielas 2.10.1. tab. – Kritēriji piroforām cietām vielām 91.lpp. 

                                                           
2 Tabulā norādītās lapaspuses attiecas uz CLP regulas konsolidēto versiju 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/254f1091-a7dd-40b0-b04d-4d5e90430512.0009.03/DOC_2


2.11. Pašsasiluma vielas un 

maisījumi 

2.11.1. tab. – Kritēriji pašsasiluma vielām un maisījumiem 

2.11.1. att. – Pašsasiluma vielas un maisījumi 

93.lpp. 

95.lpp 

2.12. Vielas un maisījumi, kas 

saskarē ar ūdeni izdala 

uzliesmojošas gāzes 

2.12.1. tab. – Kritēriji vielām vai maisījumiem, kas saskarē ar ūdeni izdala 

uzliesmojošas gāzes 
96.lpp. 

2.13. Oksidējoši šķidrumi 2.13.1. tab. – Kritēriji oksidējošiem šķidrumiem 98.lpp. 

2.14. Oksidējošas cietas vielas 2.14.1. tab. – Kritēriji oksidējošām cietām vielām 99.lpp. 

2.15. Organiskie peroksīdi 2.15.1. att. – Organiski peroksīdi 105.lpp 

2.16. Vielas un maisījumi, kas 

izraisa metālu koroziju 
2.16.1. tab. – Kritēriji vielām un maisījumiem, kas ir kodīgi metāliem 106.lpp. 

 

Bīstamības veselībai 

Bīstamības klase Attiecīgās bīstamības klašu/kategoriju vispārīgās robežkoncentrācijas Lpp. CLP 

regulā3 

3.1. Akūtā toksicitāte 3.1.1. tab. – Akūtās toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātā akūtā toksicitāte (ATE), 

kas nosaka attiecīgās kategorijas 

108.lpp. 

3.1.2. tab. – Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai 

akūtās toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes punktos, lai 

izmantotu maisījumu klasificēšanas formulās 

113.lpp. 

3.2. Kodīgs/kairinošs ādai 3.2.3. tab. – Sastāvdaļu, kas klasificētas pēc kodīguma/kairinājuma bīstamības (1. vai 2. 

kategorijā), vispārīgās robežkoncentrācijas, lai klasificētu maisījumu kā kodīgu/kairinošu ādai 

120.lpp. 

3.2.4. tab. – Maisījuma sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, 120.lpp. 
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klasificējot maisījumu kā kodīgu/kairinošu ādai, ja uz maisījumu nevar attiecināt 

pieskaitīšanas pieeju 

3.3. Nopietni bojājumi 

acīm/acu kairinājums 
3.3.3. tab.  – Sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas 1. kategorijas kodīgumu ādai 

izraisošos maisījumos un/vai 1. vai 2. kategorijas acu ietekmes maisījumos, kas liek klasificēt 

maisījumu kā bīstamu acīm (1. un 2. kategorija) 

125.lpp. 

3.3.4. tab. – Maisījuma sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, kas liek klasificēt 

maisījumu kā bīstamu acīm, ja uz to nevar attiecināt pieskaitīšanas pieeju. 

126.lpp. 

3.4. Sensibilizācija 

ieelpojot, vai nonākot 

saskarē ar ādu 

3.4.5. tab. – Maisījuma, kas klasificēts vai nu kā elpceļu, vai ādas sensibilizators, sastāvdaļu 

vispārējā robežkoncentrācija, kas jāievēro, klasificējot maisījumu 

3.4.6. tab. Maisījuma sastāvdaļu izpausmes robežkoncentrācija 

134.lpp. 

134.lpp. 

3.5. Cilmes šūnu 

mutagenitāte 
3.5.2. tab. – Maisījuma, kas klasificēts kā cilmes šūnām mutagēns, sastāvdaļu vispārīgās 

robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

138.lpp. 

3.6. Kancerogenitāte 3.6.2. tab. – Maisījuma, kas klasificēts kā kancerogēns, sastāvdaļu vispārīgās 

robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

143.lpp. 

3.7. Toksisks 

reproduktīvai sistēma 
3.7.2. tab. – Maisījuma, kas klasificēts kā reproduktīvajai sistēmai toksisks maisījums vai tāds 

maisījums, kam ir ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību, sastāvdaļu vispārīgās 

robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

152.lpp. 

3.8. Toksiska ietekme uz 

īpašu mērķorgānu – 

vienreizēja iedarbība 

3.8.3. tab. – Maisījuma, kas klasificēts kā maisījums ar toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, 

sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 1. vai 2. 

kategorijā 

161.lpp. 

3.9. Toksiska ietekme uz 

mērķorgānu – atkārtota 

Iedarbība 

3.9.4. tab. – Maisījuma, kas klasificēts kā toksisks īpašam mērķorgānam, sastāvdaļu 

vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

169.lpp. 

3.10. Bīstams ieelpojot 3.10.1. tab. – Ieelpas toksicitātes bīstamības kategorijas 172.lpp. 

 



Bīstamība videi 

Bīstamības klase Attiecīgās bīstamības klašu/kategoriju vispārīgās robežkoncentrācijas Lpp. CLP 

regulā4 

4.1. Viela bīstama ūdens videi 

4.1.0. tab. Klasifikācijas kategorijas vielām, kas ir bīstamas ūdens videi 177.lpp. 

4.1.1. tab. Maisījumu klasificēšana attiecībā uz akūtu bīstamību, balstoties uz klasificēto 

sastāvdaļu summēšanu 
186. lpp. 

4.1.2. tab. Maisījumu klasificēšana attiecībā uz ilgtermiņa bīstamību, balstoties uz 

klasificēto sastāvdaļu koncentrāciju summēšanu 
187.lpp. 

4.1.3. tab. Reizināšanas koeficienti ļoti toksiskām maisījumu komponentēm 187.lpp. 

 

Papildu bīstamība 

Bīstamības klase Attiecīgās bīstamības klases vispārējā robežkoncentrācija Lpp. CLP 

regulā4 

5.1. Bīstama ozona slānim 
5.1. tab. – Vispārējā robežkoncentrācija vielām (maisījumos), kuras klasificētas kā 

bīstamas ozona slānim (1. kategorija), lai maisījumu klasificētu kā bīstamu ozona slānim 

(1. kategorija) 

190.lpp. 
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