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Klasifikācijas un marķējuma saraksts -
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datu bāze, kura satur informāciju par:

• klasifikāciju un marķēšanu paziņotām vielām,
kas saņemta no ražotājiem un importētājiem;

• harmonizētās klasifikācijas sarakstu (CLP
regulas VI pielikuma 3.1. un 3.2. tabula).

Meklēt klasifikācijas un 
marķējumu saraksta 

datubāzē

Saite uz 
datubāzi!

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


Klasifikācijas un marķējuma saraksts
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Harmonizētā 
klasifikācija

Paziņotā 
klasifikācija



KAD jāmarķē?
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Ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji pirms
vielu vai maisījumu laišanas tirgū tos klasificē un 

marķē atbilstoši CLP regulai.

CLP regulas 4. pants



KĀ jāmarķē?
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No 2010. gada 1. decembra vielas klasificē, marķē 
un iepako atbilstoši CLP;

No 2015. gada 1. jūnija – maisījumus.

Pārejas periods -ja maisījums izvietots tirgū pirms 
2015.gada 1. jūnija, tad tas var atrasties ar «veco» 
klasifikāciju, marķējumu un iepakojumu līdz 2017. 
gada 31. maijam.

CLP regulas 61. pants



Terminoloģija
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DSD (67/548/EEK)/DPD(1999/45/EK) CLP (1272/2008)



KAM jāmarķē?

7

• Bīstamu vielu ražotājiem ES;

• Bīstamu vielu vai maisījuma importētājiem;

• Bīstamu maisījumu sintezētājiem;

• Piegādātājiem/pakārtotiem lietotājiem, kas 
pārmarķē (nemainot produkta sastāvu).

CLP regulas 1. panta 1. punkts 



Kas NAV jāmarķē?
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• Tirgū laistu:
• Kosmētiku;
• Medikamentus un medicīnas ierīces;
• Veterināros produktus;
• Pārtiku un dzīvnieku barību.

• Atkritumus;
• Radioaktīvās vielas;
• Vielas vai maisījumus muitas uzraudzībā;
• Neizolētos starpproduktus;
• Vielas un maisījumus, kas paredzēti zinātniskais pētniecībai (netiek 

laisti tirgū);
• Bīstamu vielu transportu pa gaisu, jūru, autoceļiem, dzelzceļu, 

ūdensceļiem. 

CLP regulas 1. panta 1. un 2. punkts, 23. pants



Palīgmateriāls – klasifikācija un marķējums 
saskaņā ar CLP regulu 
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• Aizpildiet informācijas pieprasījuma formu;

• Iespējams saņemt pa pastu;

• Cena 12,05EUR + PVN.

Palīgmateriāls – klasifikācija un marķējums 
saskaņā ar CLP regulu 

http://www.meteo.lv/lapas/pakalpojumi/informacijas-pieprasijuma-on-line-forma/on-line-anketa?id=1629&nid=744


REACH un CLP palīdzības dienesta 
veidotie palīgmateriāli

• Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 
1272/2008 un tās grozījumiem 4 ATP (ES) Nr. 487/2013

• Bīstamības apzīmējumu pilnie teksti (H un EUH apzīmējumi) CLP 
regulā (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem 4 ATP (ES) Nr. 
487/2013

• Drošības prasību apzīmējumu pilnie teksti (P apzīmējumi) CLP 
regulā (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem 4 ATP (ES) Nr. 
487/2013

• Piktogrammas.pdf

http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Markesanas zimju elementi_klasifik(14).pdf
http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Bistamibas apzimejumi.pdf
http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Drosibas prasibu apzimejumi(10).pdf
http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Piktogrammas(3).pdf


Etiķetes pamatelementi
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• Piegādātāja kontaktinformācija: nosaukums, adrese, 
telefona numurs; 

• Nominālais daudzums, ja piegādā plašākai sabiedrībai;
• Produkta identifikatori – kā 18. pantā;
• Bīstamības piktogrammas (saskaņā ar 19. pantu);
• Signālvārdi (saskaņā ar 20. pantu);
• Bīstamības (H) apzīmējumi (saskaņā ar 21. pantu);
• Drošības prasību (P) apzīmējumi (saskaņā ar 22. pantu);
• Papildus informācijas iedaļa (saskaņā ar 25. pantu);
• Jābūt oficiālajā dalībvalstu valodā, kurā vielu vai maisījumu 

laiž tirgū, bet var būt vairākas valodas.

CLP regulas 17. pants



Etiķete
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CLP regulas 17. pants, 31., 32. pants 

• Stingri 
piestiprināta;

• Horizontāli 
izlasāma;

• Marķējuma 
elementi viegli 
salasāmi;

• Etiķete nav 
vajadzīga, ja 
marķējuma 
elementi ir 
skaidri norādīti 
jau uz 
iepakojuma.



Piegādātāja kontaktinformācija

• Norāda viena vai vairāku piegādātāju kontaktinformāciju jeb
identifikāciju (nosaukums, adrese un telefona numurs).

• Ja piegādātājs maina iepakojumu tā, ka mainās arī produkta
marķējuma elementi, viņam jāpievieno savs vārds un
kontaktinformācija vai jāaizstāj sava piegādātāja
kontaktinformācija ar savējo.



Produkta identifikatori
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• Produkta identifikatoriem:
• etiķetē jābūt tādiem pašiem kā DDL;

• maisījumiem jāsastāv no tirdzniecības nosaukuma vai apzīmējuma.

• Jābūt minētām maisījumā esošām vielām, kuru dēļ 
maisījums atbilst:

akūtas toksicitātes, kodīgs ādai, nopietni acu bojājumu, toksiskas ietekmes 
uz mērķorgānu (STOT), sensibilizācijas, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu, 

bīstams ieelpojot, cilmes šūnu mutācijas, kancerogenitātes, toksisks 
reproduktīvai veselībai klasifikācijai.

Ja nav nepieciešams bīstamības un nopietnības atspoguļošanai – ne 
vairāk kā 4 ķīmiskie nosaukumi.

CLP regulas 18. pants



Bīstamības piktogrammas un to prioritātes 
noteikumi
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CLP regulas 19., 26. pants

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Vides 
bīstamībai



Signālvārdi
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• Norāda attiecīgo signālvārdu saskaņā ar bīstamības klasifikāciju;
• LVĢMC iesaka:

Danger: Bīstami, briesmas, draudi → Bīstami;
Warning: Uzmanību, brīdinājums → Uzmanību.

• Ja uz etiķetes lietots signālvārds
«Bīstami», nenorāda signālvārdu
«Uzmanību». 

Bīstami Uzmanību

CLP regulas 20. pants



Bīstamības apzīmējumi
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• Frāze, ar ko apzīmē bīstamības klasi un kategoriju, kas raksturo 
bīstamu vielu vai maisījuma bīstamības veidu, ja 
nepieciešams, iekļaujot bīstamības pakāpi.

• Riska frāzes R (DSD/DPD) aizstāj ar bīstamības apzīmējumiem 
H (CLP/GHS);

• Jāizvairās no liekvārdības. 

Bīstamība Kods Piemērs Teksts

Fizikālā H200-299 H241 Sakaršana var izraisīt 
degšanu vai eksploziju

Veselības H300-399 H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

Vides H400-499 H412 Kaitīgs ūdens organismiem 
ar ilglaicīgām sekām

CLP regulas 21., 27. pants



Drošības prasību apzīmējumi
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• Frāze, ar ko apraksta ieteiktos pasākumus, lai samazinātu vai 
novērstu negatīvu ietekmi, kas rodas, lietojot vai likvidējot 
bīstamas vielas vai maisījumus.

• Drošības frāzes S (DSD/DPD) aizstāj ar drošības prasību 
apzīmējumiem (CLP/GHS);

• Ieteicami ne vairāk kā 6 «P» apzīmējumi. 

Kods Mērķis Piemērs Teksts

100 Vispārējs P102 Sargāt no bērniem.

200 Novēršana P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu 
instruktāžu.

300 Reakcija P380 Evakuēt zonu

400 Uzglabāšana P404 Glabāt aizvērtā tvertnē

500 Iznīcināšana P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes...

CLP regulas 22., 28. pants



Papildu informācija uz etiķetes
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Obligāti:
• papildu bīstamības apzīmējumi (EUH) saistībā ar īpašām fizikālām vai 

veselības īpašībām.

Nav obligāti:
• specifiska informācija vai lietošanas instrukcija. 

Turklāt:
• uz iepakojuma nedrīkst būt tādi apzīmējumi kā: «netoksisks», «nekaitīgs» 

vai «ekoloģisks», kas neatbilsts vielas/ maisījuma klasifikācijai;
• papildu informāciju novieto līdzās citiem etiķetes elementiem.

EUH apzīmējums Teksts

EUH202 Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. 
Sargāt no bērniem.

EUH205 Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju

CLP regulas 25. pants



Atkāpes no marķēšanas un iepakošanas 
prasībām
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Ļoti mazs vai īpašas formas iepakojums, tad marķējuma 
elementus novieto uz:

• atlokāmas etiķetes;

• piesietas birkas;

• ārējā iepakojuma. 

• Uz jebkura iekšējā iepakojuma marķējuma ir vismaz 
bīstamības piktogrammas, 18. pantā minētais produkta 
identifikators un piegādātāja nosaukums un telefona 
numurs. 

CLP regulas 29. panta 1. punkts, I pielikuma 1.5.1.



Atkāpes no marķēšanas un iepakošanas 
prasībām
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Iepakojumu marķē saskaņā ar CLP I pielikuma 1.5.2. 
punktu, ja:

• iepakojuma saturs ≤125 ml;

• vienreizējai lietošanai paredzēts 

šķīstošais iepakojums ar

tilpumu ≤25 ml; 

• iekšējais iepakojums ≤10 ml.

• cements plašākai sabiedrībai – var bez 
iepakojuma.

CLP regulas 29. panta 2. punkts, 3. punkts, I pielikuma 1.5.2. punkts



Marķēšana darba vietā

CLP nosaka, ka jāmarķē to, kas tiek izvietots tirgū.
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Neattiecas uz darba vietā ražotām/lietotām vielām un maisījumiem.

Taču attiecināma:

nacionālā likumdošana - MK noteikumi Nr.325 par darba 
aizsardzības prasībām saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
nosaka, ka darba vietā vielām un maisījumiem jābūt atbilstoši 

marķētiem.



CLP un pārvadājumu marķējums
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Ja iesaiņojums sastāv no: ārējā, 
iekšējā (ar starpiepakojumu), 
tad:
• ārējo iepakojumu marķē 

atbilstoši bīstamo preču 
pārvadāšanai;

• iekšējo un starpiepakojumu
marķē atbilstoši CLP.

CLP regulas 33. panta 1. punkts

Produkta 
identifikatori
Signālvārds
H un P apzīmējumi
Kontaktinformācija



CLP un pārvadājumu marķējums
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Ja ārējam iepakojumam 
nav jāatbilst bīstamo 
preču pārvadāšanas 
likumdošanai, tad gan 
ārējo, gan iekšējo un 
starpiepakojumu
marķē atbilstoši CLP.

CLP regulas 33. panta 2. punkts

Produkta 
identifikatori
Signālvārds
H un P apzīmējumi
Kontaktinformācija



CLP un pārvadājumu marķējums
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Ja ir tikai viens 
iepakojums, tad to marķē 
gan pēc bīstamo preču 
pārvadāšanas 
likumdošanas, gan 
atbilstoši CLP.

CLP regulas 33. panta 3. punkts

Produkta 
identifikatori
Signālvārds
H un P apzīmējumi
Kontaktinformācija
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CLP un pārvadājumu marķējums
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Atkāpes no marķēšanai izvirzītajām prasībām 
īpašos gadījumos 
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• Pārvietojami gāzes baloni;

• Propāna, butāna, sašķidrinātas naftas gāzes tvertnes;

• Aerosoli ar noslēgtu smidzināšanas ierīci (Asp. Tox. 1);

• Metāli kompaktā formā, kausējumi, polimēru maisījumi;

• Eksplozīvi materiāli pirotehniskiem efektiem;

• Vielas un maisījumu, kuri ir Met.Corr. 1, bet nav kodīgi ādai 
un/vai acīm. 

Īpaši noteikumi par marķēšanu - CLP I pielikuma 1.3. iedaļa

CLP regulas 23. pants



Vielu maisījumu robežgadījumi
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Virkne produktu atbilst maisījumu nevis 
izstrādājumu definīcijai, tāpēc jābūt atbilstoši 
marķētiem.



Iepakojums:
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• Jābūt tādam, lai saturs nespētu to 
sabojāt;

• Nereaģētu ar saturu;

• Ja ir noņemama aizdare, tai jābūt 
piestiprināmai atkārtoti;

• Nedrīkst piesaistīt bērnu uzmanību;

• Nedrīkst būt līdzīgs pārtikas/dzīvnieku 
barības/kosmētikas, medikamentu 
iepakojumam

CLP regulas 35. panta 1. punkts

Piegādā 
plašākai 
sabiedrībai



Iepakojums
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Iepakojums:
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• Bērniem nepieejama aizdare 
vielām/maisījumiem ar noteiktu 
bīstamību;

• Sataustāma bīstamības zīme 
vielām ar noteiktu bīstamību;

CLP regulas 35. panta 2. punkts

Piegādā plašākai 
sabiedrībai



Iepakojums:
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Šķidrie patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļi 
vienreizējai lietošanai –papildu prasības ārējam 
un iekšējam iepakojumam.



Atbalsts
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• ECHA izstrādātās vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu 
saskaņā ar CLP regulu;

• Vielu tulkojumi ES valodās pieejami C&L sarakstā.

• Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 
1272/2008 un tās grozījumiem 4 ATP (ES) Nr. 487/2013

• Bīstamības apzīmējumu pilnie teksti (H un EUH 
apzīmējumi) CLP regulā (EK) Nr. 1272/2008 un tās 
grozījumiem 4 ATP (ES) Nr. 487/2013

• Drošības prasību apzīmējumu pilnie teksti (P apzīmējumi) 
CLP regulā (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem 4 ATP 
(ES) Nr. 487/2013

https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_lv.pdf
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Markesanas zimju elementi_klasifik(14).pdf
http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Bistamibas apzimejumi.pdf
http://meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Drosibas prasibu apzimejumi(10).pdf


Paldies par uzmanību!

Natālija Jaunkalne
LVĢMC

Maskavas iela 165, Rīga 
Tel.: + 371 67032027 

E-pasts: reach@lvgmc.lv
www.lvgmc.lv


