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ECx ietekmes koncentrācija saistībā ar x % atbildes reakciju;

NOEC nenovērojamas ietekmes koncentrācija – testa 

koncentrācija tieši zem mazākās testētās ietekmes 

koncentrācijas ar statistiski būtisku negatīvu ietekmi. 

NOEC nav statistiski būtiskas negatīvas ietekmes, 

salīdzinot ar kontroli;

BKF biokoncentrācijas faktors;

log Kow oktanola/ūdens sadalīšanas koeficients;

BSP bioķīmiskā skābekļa patēriņš;

ĶSP ķīmiskais skābekļa patēriņš.
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Saīsinājumi



Lai vielas un maisījumus klasificētu pēc 
bīstamības videi, jānosaka to radītā bīstamība 
ūdens videi*.

 Attiecībā uz bīstamību ūdens videi izšķir:
 akūta (īstermiņa) bīstamība ūdenim;
 hroniska (ilgtermiņa) ūdens bīstamība.

3*Standartizētas testa metodes, CLP regulas 8. panta 3. punkts

CLP regulas I pielikuma 4. daļa. 
Bīstamība videi



Akūta (īstermiņa) 
bīstamība ūdens videi 
(Aquatic Acute 1)

Ļoti toksisks ūdens 
organismiem

Ilgtermiņa bīstamība 
ūdenim
(Aquatic Chronic 1,2,3)

“Drošības” klasificēšana 
(Aquatic Chronic 4)

Ļoti toksisks ūdens 
organismiem ar ilglaicīgām 
sekām

Toksisks ūdens 
organismiem ar ilglaicīgām 
sekām

Kaitīgs ūdens organismiem 
ar ilglaicīgām sekām

Var radīt ilglaicīgas kaitīgas 
sekas ūdens organismiem

«Akūts 1»

«Hronisks 1»

«Hronisks 2»

«Hronisks 3»

«Hronisks 4»

H400

H410

H411

H412

H413

Klasificēšanas kategorijas un bīstamība

Klasificēšana saskaņā ar CLP regulu
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Bīstamības klase 
Vispārējās robežvērtības, 

kas jāņem vērā

«Akūts 1» 0,1 % (*)

«Hronisks 1» 0,1 % (*)

«Hronisks 2. - 4.» 1 %

*Vai attiecīgā gadījumā < 0,1 %, sk. CLP regulas I pielikuma 4.1.3.1. iedaļu. 

Vielām, kas klasificētas kategorijā «Akūts 1» vai «Hronisks 1», koncentrācija, 
kura jāņem vērā ir (0,1/M)%.

CLP regulas I pielikuma 1.1. tabula

Sastāvdaļa
NOEC (mg/l) 

(zivīm)

M 
koefi-
cients

Klasifikācija w/w(%)

1. 0,005 10 «Hronisks 1» 0,05

2. 0,6 - «Hronisks 3» 20,5

3. Neklasificējas kā bīstams 79,45

Sastāvdaļa 1: 
0,1/10=0,01% w/w 

(0,05>0,01%). 
Sec.: Jāņem vērā!

Vispārējās robežvērtības



1. Akūta toksicitāte ūdens videi

 Vērtē: Zemāko EC50 references sugām, kas reprezentē dažādus 
trofiskos līmeņus (zivis, vēžveidīgie, aļģes/ūdensaugi).

Klasificē saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulu:
a) Akūta (īstermiņa) bīstamība ūdens videi: Aquatic Acute 1
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Kategorija «akūts 1»1

96 stundu LC50 (zivīm)

48 stundu EC50 (vēžveidīgajiem)

72 vai 96 stundu ErC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

≤ 1 mg/l un/vai 

≤ 1 mg/l un/vai 

≤ 1 mg/l2

Piezīmes (šeit un arī turpmāk 1, 2 piezīme):
1Vienlaikus jānorāda atbilstīgais(ie) M koeficients(i) (skatīt CLP regulas 4.1.3. tabulu). 
2Klasificēšana balstās uz ErC50 pieaugumu vai uz zemāko pieejamo EC50. 

«Bīstamība ūdens videi» novērtēšana. 
Pamatelementi maisījumu klasificēšanai (1)



2. Hroniska toksicitāte ūdens videi

Testa metodes:
 Standartizētas testa metodes, CLP regulas 8. panta 3. 

punkts;

 Citas validētas un starptautiski atzītas testa metodes;

 NOEC vai citi ekvivalenti ECx (piemēram, EC10) references 
sugām.

 Klasificē saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulu.

Maisījuma bīstamība ūdens videi jāklasificē, ņemot vērā 
bionoārdīšanos un bioakumulāciju, pamatojoties uz tā sastāvā 
esošo vielu īpašībām 

 Saskaņā ar CLP regulas 6. panta 4. punktu.
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«Bīstamība ūdens videi» novērtēšana. 
Pamatelementi maisījumu klasificēšanai (2)
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Kategorija «hronisks 1»1

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm)

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem)

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

Kategorija «hronisks 2»

Hronisks NOEC vai Ecx (zivīm)

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem)

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

≤ 0,1 mg/l un/vai

≤ 0,1 mg/l un/vai

≤ 0,1 mg/l 

> 0,1 līdz ≤1 mg/l un/vai 

> 0,1 līdz ≤1 mg/l un/vai 

> 0,1 līdz ≤1 mg/l 

b) Ilgtermiņa bīstamība ūdenim

i) Vielas, kuras ātri nesadalās3 un par kurām ir pieejami

atbilstīgi dati par hronisku toksicitāti.

CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabula.

Piezīmes:
3 Ja nav pieejami noderīgi dati par sadalīšanos, kuri ir vai nu eksperimentāli noteikti, vai aplēsti dati, 
vielu uzskata par tādu, kas ātri nesadalās. 

Kategorija «Hronisks 1,2,3» (1)



Kategorija «hronisks 1»1

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm)

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem)

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

Kategorija «hronisks 2»

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm)

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem)

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

Kategorija «hronisks 3»

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm)

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem)

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) 

≤ 0,01 mg/l un/vai

≤ 0,01 mg/l un/vai

≤ 0,01 mg/l 

> 0,01 līdz ≤0,1 mg/l un/vai 

> 0,01 līdz ≤0,1 mg/l un/vai 

> 0,01 līdz ≤0,1 mg/l 

> 0,1 līdz ≤1 mg/l un/vai 

> 0,1 līdz ≤1 mg/l un/vai

> 0,1 līdz ≤1 mg/l

b) Ilgtermiņa bīstamība ūdenim

ii) Vielas, kuras ātri sadalās3 un par kurām ir pieejami atbilstīgi 

dati par hronisku toksicitāti.
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Kategorija «Hronisks 1,2,3» (1)

CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabula.
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Kategorija «hronisks 1»1

96 stundu LC50 zivīm

48 stundu EC50 (vēžveidīgajiem)

72 vai 96 stundu EC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

Kategorija «hronisks 2»

96 stundu LC50 zivīm

48 stundu EC50 (vēžveidīgajiem)

72 vai 96 stundu EC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

Kategorija «hronisks 3»

96 stundu LC50 zivīm

48 stundu EC50 (vēžveidīgajiem)

72 vai 96 stundu EC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem)

≤ 1 mg/l un/vai

≤ 1 mg/l un/vai

≤ 1 mg/l2

> 1 līdz ≤10 mg/l un/vai 

> 1 līdz ≤10 mg/l un/vai 

> 1 līdz ≤10 mg/l2

> 10 līdz ≤100 mg/l un/vai 

> 10 līdz ≤100 mg/l un/vai

> 10 līdz ≤100 mg/l2

b) Ilgtermiņa bīstamība ūdenim

iii) Vielas, par kuru hronisko toksicitāti nav pieejami atbilstīgi dati 

un viela ātri nesadalās 3, un/vai eksperimentāli noteiktais BKF ≥ 500 (vai, ja 
nav, tad log Kow ≥ 4).

Kategorija «Hronisks 1,2,3» (1)

CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabula.



„Drošības» klasifikācija

CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabula.

Dati neļauj vielu klasificēt pēc iepriekš minētajiem 

kritērijiem, tomēr ir pamats bažām. 
o piemēram, vāji šķīstošas vielas (šķīdība ūdenī < 1mg/l), kurām līmenī līdz 

to šķīšanai ūdenī neatzīmē akūtu toksicitāti4 un

o kuras ātri nesadalās un kurām eksperimentālais noteiktais BKF500 (vai, ja 
nav, log Kow≥4).

Piezīmes:
4 “Nav akūti toksisks” nozīmē, ka L(E)C50 ir virs šķīdības ūdenī. Tas attiecas arī uz vāji šķīstošām 
vielām (šķīdība ūdenī < 1 mg/l), ja ir pierādījumi, ka akūtas iedarbības tests nesniedz patiesas 
ziņas par raksturīgo toksicitāti. 
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Kategorija «Hronisks 4» (4)



Sk. CLP regulas I pielikuma 4.1.2. attēlu

JāNē Klasificē

Piemēro savienošanas 
principus Klasificē

2. Pietiekami daudz datu par 
līdzīgiem maisījumiem, lai 

novērtētu bīstamību

Nē

3. Izmanto ar bīstamību 
saistītus datus, kas pieejami 
par attiecīgajām sastāvdaļām

Jā

Jā Piemēro pieskaitīšanas 
formulu un/vai 

summēšanas metodi

Klasificē

1. Maisījumam kopumā ir pieejami dati par toksicitāti

Nē

4. Dati par toksicitāti ūdens 
vidē vai klasifikācijas dati, kas 

pieejami par visām 
sastāvdaļām 

Jā Piemēro summēšanas 
metodi

Klasificē

15

Sk. CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.3. iedaļu

Sk. CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.4. iedaļu

Sk. CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.5.2 un 4.1.3.5.5. iedaļu

Sk. CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.5. un 4.1.3.6. iedaļu

Daudzpakāpju pieeja maisījumu 
klasificēšanai



1. Ja ir pieejami dati par visa maisījuma toksicitāti: (CLP regulas I pielikuma 4.1.3.3. iedaļa)

Klasificēšana pamatojas uz:

1.Akūtās/hroniskās toksicitātes datiem maisījumam (par zivīm, vēžveidīgajiem un aļģēm/augiem, 

L(E)C50, NOEC);

2.Papildu informāciju par sadalīšanos un noteiktos gadījumos par bioakumulāciju*.
 Ja nav atbilstīgo datu par akūto/hronisko toksicitāti maisījumam kopumā, piemēro 

«savienošanas principus» vai «summēšanas metodi».
CLP regulas I pielikuma 4.1.3.3. iedaļa.

Klasificēšanas kategorijas par maisījumu kopumā:

«Akūts 1» – tikai tad, ja (L(E)C50) ≤1mg/l;  CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulas a) punkts;

«Hronisks 1,2,3» – maisījums, kas ātri sadalās, ja ECX vai NOEC ≤1mg/l un, ja visas 
attiecīgās maisījuma sastāvdaļas ātri sadalās;  CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulas b), ii) punkts;

«Hronisks 1,2» – maisījumu, kas ātri nesadalās, ja ECX vai NOEC ≤1mg/l;  CLP regulas I 

pielikuma 4.1.0. tabulas b), i) punkts;

«Hronisks 4» – drošības klasifikācija  CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabula.
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*Sadalīšanās un bioakumulācijas testus maisījumiem neizmanto, tikai atsevišķām vielām.

Maisījumu klasificēšana



2. Ja nav pieejami dati par visa maisījuma toksicitāti. Savienošanas 
principi (CLP regulas I pielikuma 4.1.3.4. iedaļa)

Klasificēšana pamatojas uz:

 Pietiekami daudz datiem par atsevišķām sastāvdaļām un līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma radīto bīstamību.

 CLP regulas I pielikuma 1.1.3. un 4.1.3.4. iedaļa.

Savienošanas principi

A
(Atšķaidītājs)

B
(Atšķaidāmais)

C

Viela vai maisījums
klasificēts kā bīstams 

ūdens videi

A ir vienlīdz bīstams 
vai mazāk bīstams 

par B
Klasificē kā B

Klasificēts maisījums vai 
viela

Ūdens vai cits 
neklasificēts 

materiāls
Klasificē kā B

1)

2)
19

Maisījumu klasificēšana



3. Ja dati par toksicitāti ir pieejami par dažām vai visām maisījuma 
sastāvdaļām (CLP regulas I pielikuma 4.1.3.5. iedaļa).

Klasificēšana pamatojas uz:

Klasificēto sastāvdaļu koncentrācijas summēšanu:

 tieši summē to sastāvdaļu procentuālo daudzumu, kas klasificētas 
kategorijā «akūts» vai «hronisks».

1. Pamatojoties uz akūtu toksicitāti ūdens videi:

Ci – i sastāvdaļas koncentrācija (masas procentos); 

L(E)C50i – (mg/l) LC50 vai EC50 i sastāvdaļai; 

n – sastāvdaļu skaits, un i ir no 1 līdz n; 

L(E)C50m – L(E)C50 maisījuma daļai, par kuru ir testa dati. 

Pieskaitīšanas 
formula

(CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.5.2. 

iedaļa)

Aprēķināto toksicitāti var izmantot, lai piešķirtu akūtās bīstamības kategoriju tai maisījuma 
daļai, ko vēlāk izmanto, piemērojot summēšanas metodi. 20

Maisījumu klasificēšana



2. Pamatojoties uz hronisku toksicitāti ūdens videi:

Ci – i sastāvdaļas koncentrācija (masas procentos) attiecībā uz sastāvdaļām, kas ātri 
sadalās; 

Cj – j sastāvdaļas koncentrācija (masas procentos) attiecībā uz sastāvdaļām, kas ātri 
nesadalās; 

NOECi – NOEC (vai citi atzīti hroniskas toksicitātes mērījumi) i sastāvdaļai attiecībā 
uz sastāvdaļām, kas ātri sadalās, mg/l; 

NOECj – NOEC (vai citi atzīti hroniskas toksicitātes mērījumi) j sastāvdaļai attiecībā 
uz sastāvdaļām, kas ātri nesadalās, mg/l; 

n – sastāvdaļu skaits, un i un j ir no 1 līdz n; 

EqNOECm = ekvivalents NOEC maisījuma daļai, par kuru ir testa dati. 

Aprēķināto ekvivalento toksicitāti var izmantot, lai piešķirtu ilgtermiņa bīstamības kategoriju (saskaņā 
ar CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulas b), ii) punktu) tai maisījuma daļai, ko vēlāk izmanto, 
piemērojot summēšanas metodi. 

Pieskaitīšanas 
formula

(CLP regulas I 
pielikuma 4.1.3.5.2. 

iedaļa)

Ekvivalentā toksicitāte – vielas, kas ātri nesadalās, klasificē par vienu 
bīstamības kategorijas līmeni “stingrāk” nekā vielas, kuras ātri sadalās. 
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CLP regulas I pielikuma 4.1.3. tabula
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Akūta toksicitāte 
M 

koeficients
Hroniska toksicitāte M koeficients

L(E)C50 vērtība mg/l NOEC vērtība mg/l 
NRD (a) 

sastāvdaļas 
RD (b) 

sastāvdaļas 

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0,01 < NOEC ≤ 0,1 1 -

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 10 0,001 < NOEC ≤ 0,01 10 1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 100 0,0001 < NOEC ≤ 
0,001 

100 10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 
0,001 

1 000 0,00001 < NOEC ≤ 
0,0001 

1 000 100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 
0,0001 

10 000 0,000001 < NOEC ≤ 
0,00001 

10 000 1 000

(turpināt ar koeficientu 10 intervāliem) (turpināt ar koeficientu 10 intervāliem) 

(a) Ātri nesadalās
(b) Ātri sadalās

Koeficienti ļoti toksiskām maisījumu 
sastāvdaļām 
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Classification & Labelling Inventory

Koeficienti ļoti toksiskām maisījumu 
sastāvdaļām 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database


4. Klasifikācijas dati, kas pieejami par dažām vai visām sastāvdaļām 

(CLP regulas I pielikuma 4.1.3.5.5. iedaļa)

Klasificēšana kategorijā «Akūts 1».

 Jāņem vērā visas sastāvdaļas, kas klasificētas kā «Akūts 1»;

 Ņem vērā atbilstīgos M koeficientus (CLP regulas I pielikuma 4.1.3. tabula);

 Efekti ir aditīvi;

 Ja sastāvdaļu summa ir ≥ 25%, maisījumu jāklasificē kā «Akūts 1».

CLP regulas I pielikuma 4.1.1. tabula
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Klasificēto sastāvdaļu 
summa

Maisījuma 
klasifikācija

“Akūts 1” × M ≥ 25 % «Akūts 1»

Summēšanas metode (1)



4. Klasifikācijas dati, kas pieejami par dažām vai visām sastāvdaļām 
CLP regulas I pielikuma 4.1.3.5.5. iedaļa

Klasificēšana kategorijā «Hronisks 1,2,3,4».

 Jāņem vērā visas sastāvdaļas, kas klasificētas kā «Hronisks 1»;

 Ņem vērā atbilstīgos M koeficientus (CLP regulas I pielikuma 4.1.3. tabula);

 Hroniskie (ilgtermiņa) efekti ir aditīvie efekti.

CLP regulas I pielikuma 4.1.2. tabula
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Klasificēto sastāvdaļu summa Maisījuma klasifikācija

“Hronisks 1” × M ≥ 25 % «Hronisks 1»

(M × 10 × “Hronisks 1”) + “Hronisks 2” ≥ 
25 %

«Hronisks 2»

(M × 100 × “Hronisks 1”) + 
(10 × “Hronisks 2”) + “Hronisks 3” ≥ 25 %

«Hronisks 3»

”Hronisks 1” + ”Hronisks 2” + ”Hronisks 3” 
+ ”Hronisks 4” ≥ 25 %

«Hronisks 4»

Toksicitātes 
kritēriji starp 
kategorijām 
atšķiras ar 
koeficientu 

«10»

3. Summēšanas metode (2)



• Bīstama ozona slānim 

Def. Viela, kas bīstama ozona slānim ir viela, kura, pamatojoties uz 
pieejamiem pierādījumiem par tās īpašībām un tās paredzamo vai 
novēroto sadalīšanos un uzvešanos vidē, var radīt briesmas stratosfēras 
ozona slāņa struktūrai un/vai tā funkcionēšanai. 
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Vispārējā robežkoncentrācija vielām (maisījumos), kuras klasificētas kā 
bīstamas ozona slānim (1. kategorija), lai maisījumu klasificētu kā 
bīstamu ozona slānim (1. kategorija) 0,1%.

CLP regula, I pielikums, 5. daļa.
Papildu bīstamība



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Līga Rubene
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa
REACH, CLP un Biocīdu palīdzības dienests

Maskavas iela 165,
Rīga, LV-1019,
Telefons: +371 67032027
http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/kimiskas-vielas?id=1024&nid=370
reach@lvgmc.lv
biocides@lvgmc.lv
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