


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA 

1. Plaukta periods - DDL, kas izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 453/2010, līdz 2017. gada 31. maijam 
var neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

2. CLP plaukta periods – maisījumi, kas marķēti un iepakoti 
saskaņā ar DSD/DPD sistēmu,  var būt tirgū līdz 2017. gada 1.
jūnijam.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV


Ķīmisko vielu un maisījumu 
datubāze

NORMATĪVIE AKTI

Šobrīd spēkā:
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.795 “Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (stājās spēkā 2016.gada 12.janvārī) –
izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 7.panta otro daļu.
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http://likumi.lv/ta/id/279100-kimisko-vielu-un-maisijumu-uzskaites-kartiba-un-datubaze
http://likumi.lv/doc.php?id=47839


UZSKAITES KĀRTĪBA

Persona, kura veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem (turpmāk – darbību veicējs),
nodrošina rakstisku šādas informācijas uzskaiti:

Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju un atjauno šo
minēto informāciju.
Ķīmisko vielu un maisījumu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas
teritorijā, nodrošina sniegtās informācijas patiesumu.
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Ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums
• Daudzums
• Klasifikācija un marķējums
• Ķīmiskās vielas vai maisījuma DDL



PĀRSKATS

Pārskatu sniedz elektroniski izmantojot VSIA LVĢMC uzturēto Vienoto vides
informācijas sistēmu:
par ķīmiskām vielām un maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu
gadā;

par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem virs 10 kilogramiem gadā, ja ķīmiskās
vielas vai maisījumi klasificēti kā:
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Acute Tox 1 Carc. 1A Muta 1B STOT SE 1

Acute Tox. 2 Carc. 1B Repr. 1A STOT RE 1

Acute Tox. 3 Muta 1A Repr. 1B Asp. Tox. 1

http://lvgmc.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-datu-baze/kimisko-vielu-datu-baze?id=997&nid=397


IZMANTOŠANA

Dažādu Eiropas Savienību dalībvalstu ziņojumu sagatavošana par vairāku direktīvu,
regulu un konvenciju ieviešanu šādās jomās:

par bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu;
gaistošo organisko savienojumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanu;
ANO Vispārējo Konvenciju par klimata pārmaiņām;
Konvenciju par pārrobežu piesārņojuma pārnesi lielos attālumos ;
par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu jomā.

Informācijas sniegšana par vielu apriti valstī dažādām institūcijām pēc pamatota
pieprasījuma.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā palīdzību var saņemt
chemdb@lvgmc.lv, tālrunis: +371 67032028
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mailto:chemdb@lvgmc.lv


CLP REGULAS VIII PIELIKUMS, GROZOT 45. PANTU

Jauna paziņošanas kārtība par maisījumiem, kuri klasificēti kā bīstami 
cilvēku veselībai vai piemīt fizikāli ķīmiskā bīstamība.
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Importētājiem

Pakārtotiem 
lietotājiem

KAM? Patērētāju lietošanai: 
2019. gada 1. jūlijs

Profesionālai lietošanai: 
2020. gada 1. jūlijs

Rūpnieciskai lietošanai: 
2023. gada 1. jūlijs

KAD?

ATKĀPE: Ja tiek sniegti pārskati par darbībām ar 
ķīmisko vielu maisījumiem, tad jaunā paziņošana jāveic 

no 2025. gada 1. janvāra.



CLP REGULAS VIII PIELIKUMS, GROZOT 45. PANTU
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Jebkuri daudzumi

Tonnāža?
https://poisoncentres.echa.euro
pa.eu/

UFI identifikators – uz 
etiķetes

Paziņo 1 reizi, ja 
nemainās koncentrācija

KĀ?

Latviešu 
valodā!

https://poisoncentres.echa.europa.eu/


INFOKARTES PAR ĶĪMISKĀM VIELĀM 
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AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA 

• Jautājumi un atbildes – Ierobežojumi;

• Jaunākās ziņas un aktualitātes – ECHA avīzē. Pierakstīties, lai to saņemtu 
savā e-pastā, var šeit.

• Webināri

• Harmonizētās klasifikācijas un marķēšanas sabiedriskā apspriešana.
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http://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_qaTopic=19969188&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_qaScope=19971030&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_jspPage=/html/display_portlet/view.jsp
http://echa.europa.eu/lv/subscribe
http://echa.europa.eu/lv/support/training-material/webinars
http://echa.europa.eu/lv/harmonised-classification-and-labelling-consultation


Paldies par uzmanību!

Natālija Jaunkalne
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH un CLP palīdzības dienests
e-pasts reach@lvgmc.lv, tel. 67032027

mailto:reach@lvgmc.lv
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