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Juridisks paziņojums

Šis dokuments ir izstrādāts, lai palīdzētu lietotājiem pildīt pienākumus, kas noteikti CLP regulā. 
Tomēr atgādinām lietotājiem, ka CLP regulas teksts ir vienīgā autentiskā juridiskā atsauce un ka 
šajā dokumentā sniegtajai informācijai nav juridiska atzinuma. Vienīgi lietotājs ir atbildīgs par 
šīs informācijas izmantošanu. 

Atruna: Šis ir angļu valodā Eiropas Ķimikāliju aģentūras sagatavoto vadlīniju darba tulkojums. 
Dokuments tulkots LMI Translations un tā pilnīgums pārbaudīts Latvijas REACH un CLP 
regulas kompetentā iestādē (VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"). 
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Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē.
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programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Atsauce: ECHA-15-G-05-EN 
ISBN: 978-92-9247-413-3
Publ. datums: 2015. gada jūnijs 
Valoda: LV 

© Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2015 

Jautājumu vai komentāru gadījumā attiecībā uz šīm vadlīnijām, iesniedziet tos, izmantojot 
REACH un CLP regulas kompetentās iestādes e-pasta adresi reach@lvgmc.lv (norādot vadlīniju 
atsauci, to izdošanas datumu, nodaļu un/vai lappusi, uz kuru attiecas komentāri).

Eiropas Ķimikāliju aģentūra 

Pasta adrese: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Somija 
Adrese apmeklētājiem: Annankatu 18, Helsinki, Somija 

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/FeedbackGuidance.aspx


Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1 versija – 2015. gada jūnijs 3 

Dokumenta vēsture

Versija Piezīme Datums 

Neattiecas Pirmais izdevums 2009. gada 
augusts 

Neattiecas 
Ievērojiet, ka vēsturiski šajā dokumentā nav atspoguļotas 
2009. gada augustā un 2011. gada aprīlī publicēto versiju 
izmaiņas. 

2011. gada 
aprīlis 

2.0 versija Vadlīnijās ir pārskatīts saturs attiecībā uz vides kritēriju 
nodaļām un pielikumiem saskaņā ar CLP regulas 
2. Pielāgojumu tehnikas un zinātnes attīstībai (Komisijas
Regula (ES) Nr. 286/2011) (ATP). ECHA sekretariāts
pārskatīja vadlīniju dokumenta 4. daļu — “Bīstamība videi” un
pielikumus. Pārskatot kritērijus ilgtermiņa ūdens bīstamībai
vielām un maisījumiem, tika pievienota jauna 5. daļa —
“Papildu bīstamība”, kas attiecas uz bīstamības klasi —
“Bīstama ozona slānim”. Lai atspoguļotu ieviestos labojumus,
attiecīgajās nodaļās un pielikumos ir iekļauti vairāki piemēri.
Turklāt tika ierosināti vairāki redakcionāli labojumi 1. daļai —
“Klasificēšanas un marķēšanas vispārīgie principi”.

Vadlīnijās iekļauti turpmāk norādītie atjauninājumi: 

• pārskatīta 1. daļa, dzēsta un labota novecojusī
informācija un pārstrukturēts teksts, lai tajā tiktu
atspoguļots vadlīniju atjauninājums;

• 4. daļā saskaņā ar 2 ATP atjaunināti visi teksti zaļajos
logos. Tā kā CLP regulas juridiskajā tekstā, definējot
skaitļus, kas mazāki par 1, tiek lietoti komati, nevis
punkti, tagad arī teksti zaļajos logos ietver komatus;

• pārskatīta 4. daļa, sniedzot norādes par jaunu kritēriju
piemērošanu ilgtermiņa ūdens bīstamībai vielām un
maisījumiem;

• ievērojami pārskatīta 4.1.3. nodaļā “Ūdens videi
bīstamo vielu klasificēšana” un 4.1.4. nodaļa “Ūdens
videi bīstamo maisījumu klasificēšana”, piemēram,
pievienojot jaunas atsauces, kā arī jaunus/pārskatītus
piemērus, lai atspoguļotu būtiskas tēmas 4. daļā;

• pievienota 5. daļa — “Papildu bīstamība” (ievērojiet, ka
iepriekšējās neoficiālajās versijās no vadlīnijām tika
dzēsta 5. daļa — “Marķējums”, un atbilstoši 2011. gadā
publicētajai Regulai (EK) Nr. 1272/2008 informācija tika
ietverta jaunajās Vadlīnijās par marķēšanu un
iepakošanu);

• pārskatīta lielākā daļa no I pielikuma I.3
apakšsadaļām — “Ar toksicitāti ūdens ūdens videi 
saistītie jēdzieni”;

• mainīta terminoloģija I pielikumā — “Ātra sadalīšanās”;

2012. gada 
aprīlis 
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• ievērojami mainīta un pārskatīta lielākā daļa
IV pielikuma — “Metāli un neorganiski savienojumi”, kā
arī IV.7 apakšsadaļā pievienoti jauni piemēri.

3.0 versija Pārskatīta vadlīniju 3. daļa “Bīstamības veselībai” attiecībā uz 
specifiskajām robežkoncentrācijām (SCL) četrām bīstamības 
klasēm un iekļauts jauns pielikums. 

Vadlīnijās veikti turpmāk minētie atjauninājumi: 

• atbilstoši CLP regulas 10. panta 7. punktam pārskatīta
3. daļa, nosakot zemākās un SCL bīstamībām veselībai
četrām klasēm: 3.2.2.5. nodaļā — “Kodīgs/kairinošs
ādai”, 3.3.2.5. nodaļā — “Nopietni acu bojājumi / acu
kairinājums”, 3.7.2.5. nodaļā — “Toksisks
reproduktīvajai sistēmai” un 3.8.2.6. nodaļā — “Toksiska
ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja iedarbība (STOT-
SE)”;

• iekļauts jauns pielikums (VI pielikums), kurā sniegtas
norādes par SCL noteikšanu bīstamības klasei “Toksisks
reproduktīvajai sistēmai”, kas balstītas uz apsvērumiem
par iedarbības stiprumu.

2012. gada 
novembris 

4.0 versija (i) Atbilstoši CLP regulas 2 un 4 ATP pārskatīts vadlīniju
saturs, kas attiecas uz 2. daļu “Fizikālās bīstamības” un
3. daļu “Bīstamības veselībai”.

Pārskatīšanā iekļautas tālāk norādītās izmaiņas: 

• CLP regulas vadlīniju 2. un 3. daļu numerācija
saskaņota ar CLP regulas I pielikuma atbilstošo nodaļu
numerāciju;

• juridiskā teksta izmaiņas ir veiktas atbilstoši 2 un
4 ATP;

• juridiskā teksta izmaiņas atbilstoši 4 ATP ir norādītas
oranžā krāsā atbilstošajos zaļajos logos. Visas izmaiņas
ir izceltas ar atbilstošām piezīmēm. (Piezīme: kad tiek
piemēroti 4 ATP, attiecīgā juridiskā teksta loga krāsa
mainās no oranžas uz zaļu).

Turklāt 2. daļā “Fizikālās bīstamības” iekļautas šādas 
izmaiņas: 

• nodaļas “Pirofori šķidrumi un cietas vielas” un
“Oksidējoši šķidrumi un cietas vielas” tika sadalītas
četrās nodaļās, attiecīgi “Pirofori šķidrumi”, “Piroforas
cietas vielas”, “Oksidējoši šķidrumi” un “Oksidējošas
cietas vielas”;

• lai ņemtu vērā CLP regulas I pielikuma 2.2. iedaļu par
ķīmiski nestabilu gāzu iekļaušanu atbilstoši 4 ATP, tika
paplašināta vadlīniju 2.2. nodaļā “Uzliesmojošas gāzes”;

• turklāt ar 4 ATP tika mainīta CLP regulas I pielikuma
2.3. iedaļā “Uzliesmojoši aerosoli” un pārdēvēta par

2013. gada 
novembris 
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2.3. nodaļu “Aerosoli”. Attiecīgi ir mainītas CLP 
regulas vadlīnijas; 

• visas nodaļas tika atkārtoti pārbaudītas, liekvārdīgā un/
vai novecojusī informācija tika dzēsta, pārveidota un/
vai pārskatīta. Piemēram, ievērojami tika saīsinātas
“Ievada” nodaļas, tomēr vairākas “piemēru” nodaļas
tika izstrādātas detalizētāk (piemēram, “Klasificēšanas
piemēri”);

• trūkstošajās vietās tika pievienota jauna apakšsadaļa
“Saistība ar citām fizikālajām bīstamībām”;

• paplašināta 2.0.4. nodaļā “Agregātstāvoklis ar papildu
informāciju par vielas/maisījuma formu un dažiem
piemēriem;

• 2.1.5.2. nodaļā “Marķēšanas papildu noteikumi”, kas
atrodas 2.1. nodaļā “Sprādzienbīstami materiāli”
sniegtas vadlīnijas par bīstamības paziņošanu;

• 2.5.6.1. nodaļā pievienoti jauni ieteikumi saīsinātiem
bīstamības kodiem, lai noteiktu klasifikāciju gāzēm
zem spiediena;

• zemsvītras piezīmes ar atsauci uz izskatīto GHS, kas vēl
nav ieviesta CLP regulā ar jauno ATP, šajās vadlīnijās ir
iekļautas tikai informatīvos nolūkos.

Turklāt lielas izmaiņas iekļautas 3. daļā “Bīstamības 
veselībai”: 

• visās iedaļās veiktas juridiskā teksta izmaiņas atbilstoši
4 ATP, iekļaujot izmaiņas drošības prasību
apzīmējumiem tabulās ar informāciju par marķēšanu;

• 3.1. nodaļā ieviestas jaunas norādes par 4 ATP 3.1.4.1.
nodaļā;

• 3.2.2.5. un 3.3.2.5. nodaļā precizēta informācija, lai tā
atbilstu jaunākajam publicētajam tekstam (3.0 versija)
par SCL noteikšanu;

• ievērojami pārstrukturēta 3.4. nodaļā (sensibilizācija),
lai vienuviet tiktu atspoguļota visa informācija par
sensibilizāciju ieelpojot, kurai seko informācija par
sensibilizāciju, nonākot saskarē ar ādu. Tas ir saskaņā
ar to, kā atbilstošās iedaļas ir izklāstītas CLP regulā un
GHS;

• 3.4. nodaļā apvienotas apakškategorijas attiecībā uz
sensibilizāciju ieelpojot un sensibilizāciju, nonākot
saskarē ar ādu, pamatojoties uz vielas iedarbības
stiprumu; veikta daļēji kvantitatīvu terminu
precizēšana, piemēram, “zemas līdz vidējas
sensibilitātes gadījumu varbūtība” un “augsta vai zema
iedarbība”; papildināti par cilvēkiem iegūti izvērtējuma
dati attiecībā uz ādas sensibilizāciju un pievienoti jauni
piemēri;
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• 3.7. nodaļā ieviestas jaunas norādes attiecībā uz 4 ATP
3.7.4.1. un 3.7.5.1. nodaļā.

(ii) Izdarīti labojumi 1. daļā “Klasificēšanas un marķēšanas
vispārīgie principi” un 4. daļā “Bīstamība videi”, kā arī
ar tām saistītajos I–V pielikumos.

Labojumos iekļauti turpmāk norādītie elementi: 
• atjaunināts saīsinājumu saraksts;
• atjauninātas vai dzēstas novecojušas atsauces uz

Vadlīnijām par informācijas prasībām un ķīmiskās
drošības novērtējumu, konkrētiem parametru
norādījumiem (R.7a nodaļa) I–V pielikumos;

• pievienota zemsvītras piezīme, kas lasītāju informē,
ka no 2013. gada 1. septembra ir atcelta Direktīva
98/8/EK, stājoties spēkā Biocīdu regulai (ES) Nr.
528/2012;

• 1. daļā, 4. daļā un pielikumos atbilstošās vietās
darbības vārdi “veic” tika aizstāti ar “jāveic”;

• dzēsta 1.5.1. a) tabulas zemsvītras piezīme, kas
attiecas uz sensibilizāciju ieelpojot vai nonākot
saskarē ar ādu;

• labots D piemērs 4.1.4.7.5. nodaļā, proti, pievienota
atsauce uz CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulas b),
ii) apakšpunktu. Papildus tika labots summēšanas

metodes aprēķins.

4.1 versija Tālāk ir norādīti labojumi, lai ņemtu vērā 4 ATP pārejas 
perioda beigas (kā iepriekš paredzēts 4.0 versijā): 

• mainīti attiecīgo juridisko tekstu logu krāsu no oranžas
uz zaļu;

• 2. daļā dzēsta 2.2.1. nodaļā “Uzliesmojošas gāzes” un
2.3.1. nodaļā “Uzliesmojoši aerosoli” (novecojis teksts)
un attiecīgi pārnumurēta 2.2.2. nodaļā “Uzliesmojošas
gāzes” (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes) un 2.3.2.
nodaļā “Aerosoli”;

• 3. daļā dzēsts novecojis teksts 3.7.4.1. nodaļā un
3.7.5.1. nodaļā “Toksisks reproduktīvajai sistēmai”.

Turklāt ir labotas nelielas redakcionālas kļūdas un veiktas 
nelielas formatēšanas izmaiņas. 

2015. gada 
jūnijs 
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Priekšvārds 
Šis dokuments ir Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu. Tas ir aptverošs tehnisks un 
zinātnisks dokuments par Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantošanu vielu un 
maisījumu klasificēšanā, marķēšanā un iepakošanā, kas pakāpeniski aizvietos Bīstamo 
vielu direktīvu 67/548/EEK (DSD) un Bīstamo preparātu direktīvu 1999/45/EK (DPD). CLP 
regulas pamatā ir Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma 
(GHS), kas ir paredzēta GHS noteikumu ieviešanai ES. Šā dokumenta mērķis ir sniegt 
detalizētus norādījumus par CLP regulas fizikālās, veselības un vides bīstamības 
kritērijiem. Vadlīnijas galvenokārt ir izstrādātas, lai palīdzētu ražotājiem vai importētajiem 
izmantot klasificēšanas un marķēšanas kritērijus. Tajās ir iekļauti arī praktiski piemēri. Tiek 
pieņemts, ka vadlīnijas par klasificēšanu un marķēšanu ir noderīgas arī dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm (MSCA), Komisijai un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA). 

Noteiktās vadlīniju nodaļās, piemēram, par kancerogenitāti, mutagenitāti un 
toksiskumu reproduktīvajai sistēmai, lielā mērā tiek iekļauti zinātniski padomi datu 
interpretēšanai klasificēšanā. Šo papildu vadlīniju pamatā ir ES pieredze, kas iegūta, 
piemērojot klasificēšanas kritērijus saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, un tās ir izstrādātas 
attiecīgo nozaru speciālistiem. 

Šis vadlīniju dokuments tika izstrādāts kā REACH regulas  ieviešanas projekts (RIP 3.6.) Kopīgā 
pētniecības centra Isprā Veselības un patērētāju aizsardzības institūtā (IHCP) ar ES dalībvalstu 
un industrijas nozares klasificēšanas un marķēšanas ekspertu darba grupu atbalstu. Projekts 
tika uzsākts 2007. gada septembrī, kad tikās dažādas darba grupas, lai diskutētu un veidotu 
vadlīniju tekstu līdz pat 2009. gada pavasarim. Noslēgumā visus tekstus konsolidēja un rediģēja 
IHCP. RIP 3.6 finansiāli atbalstīja, noslēdzot administratīvu vienošanos ar Uzņēmējdarbības 
un rūpniecības ģenerāldirektorātu. Vadlīnijas tika nodotas ECHA rīcībā 2009. gada vasarā. 

Kopš tā laika vadlīnijas ir pārskatītas divas reizes — 2012. gada aprīlī 2.0 versijā pārskatīja 
ilgtermiņa toksicitāti ūdens videi un 2012. gada novembrī 3.0 versijā pārskatīja vadlīniju 
nodaļas par SCL noteikšanu bīstamībām veselībai. 

2012./2013. gadā sadarbībā ar Eiropas ekspertiem turpinājās sagatavošanas darbs, lai 
ņemtu vērā daudzus vadlīniju aspektus (piemēram, turpmākās vadlīnijas attiecībā uz 
sensibilizāciju, ieelpojot  vai  nonākot  saskarē  ar ādu  un  citiem  ar  veselību  saistītiem
punktiem,  kā  arī  par  ķīmiski nestabilām gāzēm un aerosoliem, un citas izmaiņas attiecībā 
uz fizikālajām bīstamībām), kas saistīti ar CLP regulas 2 un 4 ATP (Komisijas Regulas (EK) Nr. 
286/2011 un Nr. 487/20131). Šā darba rezultāti ir publicēti 2013. gada novembrī 4.0 versijā 
un secīgi izdotajā 2015. gada jūnijā 4.1 labojumu versijā, lai atjaunotu tekstu atbilstoši 4 ATP 
noteiktajam pārejas periodam. 

Par marķēšanu un iepakošanu tika sagatavots jauns atsevišķs vadlīniju dokuments 
(Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008), nodrošinot 
Vadlīniju par CLP regulas kritēriju piemērošanu 5. nodaļas un V pielikuma dzēšanu. Vadlīnijas 
par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir publicētas ECHA 
vadlīniju tīmekļa vietnē (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm).

1 Komisijas 2011. gada 10. marta regula (ES) Nr. 286/2011 un Komisijas 2013. gada 8. maija regula (ES) 
Nr. 487/2013, ar kuru groza, pielāgojot tehnikas un zinātnes attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. 

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
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Saīsinājumu saraksts 

Standarta 
termins/ 
saīsinājums 

Skaidrojums 

ADD Direktīva 75/324/EEK attiecībā uz aerosolu izsmidzinātājiem2 

ADN Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 
(Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem)3 

ADR Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (Eiropas valstu nolīgums 
par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu)4 

ANE Amonija nitrāta emulsija 

ASTM Amerikas Testēšanas un materiālu sabiedrība 

ATE Aplēstā akūtā toksicitāte 

ATP CLP regulas pielāgojumi tehnikas un zinātnes attīstībai (ATP) 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federālais 
materiālu pētniecības un testēšanas institūts) 

BCF Biokoncentrācijas faktors 

BCOP Liellopu radzenes duļķošanās un caurlaidības tests 

BfR Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts 

BfR DSS Vācijas Federālā riska novērtēšanas institūta lēmumu 
pieņemšanas atbalsta sistēma 

BMF Biopalielināšanās koeficients 

BP Vārīšanās punkts 

bw Ķermeņa svars 

2 Padomes Direktīva (75/324/EEK) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz aerosola izsmidzinātājiem [OV L 47, 9.6.1975., 40. lpp.]. Direktīva atbilstoši jaunākajiem grozījumiem 
ar Komisijas Direktīvu 2013/10/ES [OV L 77, 20.03.2013., 20. lpp.]. 
3 Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, 
kas noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem. 
4 Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas 
noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem. 
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Standarta 
termins/ 
saīsinājums 

Skaidrojums 

C&L Klasificēšana un marķēšana 

CA Kompetentā iestāde 

cATpE Konvertēts aprēķinātais akūtās toksicitātes punkts 

CLP regula Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu5 

CNS Centrālā nervu sistēma 

CSA Ķīmiskās drošības novērtējums 

CSR Ķīmiskās drošības ziņojums 

DIN Norm des Deutschen Instituts für Normung (Vācijas 
Standartizācijas institūta pieņemts standarts)  

DNS Dezoksiribonukleīnskābe 

DOC Izšķīdināts organiskais ogleklis 

DPD Direktīva 1999/45/EK par bīstamo preparātu klasifikāciju un 
iepakošanu6 

DSD Direktīva 67/548/EK par bīstamo vielu klasifikāciju un 
iepakošanu7 

EC3 Efektīvā koncentrācija, kurā LLNA testā stimulācijas indekss ir 3 

ECB 

Eiropas Ķimikāliju birojs 

Iepriekš dēvēts par Eiropas Ķimikāliju biroju (ECB), tas bija 
Veselības un patērētāju aizsardzības institūta (IHCP), kas ir 
viens no septiņiem Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības 
centra (JRS) zinātniskajiem institūtiem, sastāvdaļa. Tā 
uzdevums bija nodrošināt zinātnisko un tehnisko atbalstu ES 
politikai par ķīmiskajām vielām un patēriņa produktu 
koncepcijai, izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai 
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/) 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar kuru 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.]. 
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu [OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.]. 
7 Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.]. 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
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Standarta 
termins/ 
saīsinājums 

Skaidrojums 

ECHA Eiropas Ķimikāliju aģentūra, Helsinki 
(http://echa.europa.eu/home_en.asp) 

ECVAM Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam) 

ED Efektīvā deva 

EN Eiropas standarts 

ERV Ekotoksicitātes etalonvērtība 

ESAC ECVAM zinātniski konsultatīvā komiteja 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam) 

EUH No DSD un DPD direktīvām pārņemtie bīstamības apzīmējumi, 
kas vēl nav iekļauti GHS, tiek kodēti kā “EUH” 

f/F Mātīte 

FP Uzliesmošanas punkts 

GCL Vispārīgās koncentrācijas robežvērtības 

GHS Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā 
sistēma8 

GJIC Starpšūnu spraugu savienojumu saziņa 

GLP Laba laboratorijas prakse 

GnRH Gonadotropīnu atbrīvojošais hormons 

GPMT Jūrascūciņu maksimizācijas tests 

GV Orientējošā vērtība 

Hb Hemoglobīns 

HET-CAM Vistas olas tests ar horioalantoja membrānu 

HS (vai 
H apzīmējums) Bīstamības apzīmējums 

HSM Cilvēka ādas modelis 

8 Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (GHS), ceturtais pārskatītais 
izdevums, Apvienoto Nāciju Organizācija, Ņujorka un Ženēva, 2011. 

http://echa.europa.eu/home_en.asp
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam
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Standarta 
termins/ 
saīsinājums 

Skaidrojums 

Ht Hematokrīts 

IARC Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (http://www.iarc.fr/) 

IATA DGR Starptautiskā Gaisa transporta asociācija, “Bīstamo preču 
noteikumu rokasgrāmata” 

IBC Vidējas kravnesības konteiners 

ICAO TI Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (Tehniskās 
instrukcijas bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu) 

ICE Izolēta vistas acs 

IEC Starptautiskā elektrotehnikas komisija (http://www.iec.ch/) 

IMDG kodekss Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 

INS Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukuma piešķiršanu 
saskaņā ar REACH regulu un ECHA 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/sub
stance_id_en.pdf) 

IPCS Starptautiskā ķīmiskās drošības programma (PVO, SDO un ANO 
Vides programmas vienotā programma) 

IR/CSA Vadlīnijas par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības 
novērtējumu, ECHA 
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/info
rmation_requirements_en.htm) 

IRE Izolēta truša acs 

ISO Starptautiskā standartizācijas organizācija 

ITDG Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes 
pārvadājumiem9 

ITS Integrēta testēšanas stratēģija 

Kow n-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients

LEL Zemākā sprādzienbīstamības robeža 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem, ieviešot Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), Noteikumus par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RID) un Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem (ADN) [OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.]. 

http://www.iarc.fr/
http://www.iec.ch/
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm
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Standarta 
termins/ 
saīsinājums 

Skaidrojums 

LD50/LC50 Vidējā letālā deva/koncentrācija (50 %) 

LFL Zemākā uzliesmošanas robežvērtība 

LLNA Lokālo limfmezglu pārbaude 

LO (A) EL/C Zemākais novērotās (nelabvēlīgās) ietekmes 
līmenis/koncentrācija 

LVET Maza tilpuma acu tests 

m/M Tēviņš 

MetHB Methemoglobinēmija 

MetHb Methemoglobīns 

MP Kušanas temperatūra 

MSCA Dalībvalstu kompetentā iestāde 

MTD Maksimālā panesamā deva 

MW Molekulmasa 

n. a. Neattiecas 

NC Neklasificē 

NE Narkotiskā(-s) iedarbība(-s) 

NO(A)EC Nenovērotās (nelabvēlīgās) ietekmes koncentrācija 

NO(A)EL Nenovērotās (nelabvēlīgās) ietekmes līmenis 

ODS Ozona slāni noārdošās vielas 

ODP Ozona noārdīšanas potenciāls 

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

OECD TG OECD testa vadlīnijas 

OECD Ķīmisko vielu testēšanas vadlīnijas ir jaunāko, 
starptautiski pieņemto testēšanas metožu apkopojums, ko 
izmanto valdība, industrijas nozare un neatkarīgas laboratorijas, 
lai noteiktu ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu, tostarp 
pesticīdu un rūpniecisko ķīmisko vielu drošību. Visas testu 
vadlīnijas ir pieejamas OECD mājaslapā: 
http://www.OECD.org/document/40/0,3343,en_2649_34377_3

http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_34377_37051368_1_1_1_1,00.html
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7051368_1_1_1_1,00.html 

OP Oksidēšanas spēja 

P apzīmējums 
(vai PS) 

Drošības prasību apzīmējums 

PB/PK Ar fizioloģiju saistīta farmakokinētika 

PC Fizikāli ķīmiskās īpašības 

PPARα Peroksisomu proliferāciju aktivējošais alfa receptors 

PS (vai 
P apzīmējums) Drošības prasību apzīmējums 

(Q)SAR (Kvantitatīvais) struktūras aktivitātes attiecību modelis 

REACH Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu10 

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de 
marchandises dangereuses (Noteikumi par bīstamo kravu 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem)11 

RIP REACH regulas ieviešanas projekts 

RTDG Noteikumi par bīstamo kravu pārvadājumiem. Vispārīgs 
termins, kas apzīmē visus kravu pārvadājumu noteikumus 
(ADR, RID, ADN, IMDG un ITDG) 

RTI Elpošanas trakta kairinājums 

SADT Pašpaātrinošā sadalīšanās temperatūra 

SCL Specifiskā robežkoncentrācija 

DDL Drošības datu lapa 

SIFT Ādas integritātes funkciju tests 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. [OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.]. 
[Labojumi: OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.]. 
11 Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas publicēti kā 1999. gada 
3. jūnijā Viļņā pieņemtās Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C pielikums,
ar grozījumiem.

http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_34377_37051368_1_1_1_1,00.html


Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1 versija – 2015. gada jūnijs 37 

Standarta 
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Skaidrojums 

SSD Sugas jutīguma sadalījums vai izplatīšanās 

STOT-SE Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība 

STOT-RE Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība 

SVC Piesātinātu tvaiku koncentrācija 

T25 Dienas deva (mg uz kg ķermeņa svara dienā), kas, 
iedarbojoties mūža garumā, ierosina 25 % audzēju biežumu 

T95 Inhalācijas kameras līdzsvars (iegūts t95 laikā) 

T/D Pārveidošanās/izšķīšana 

T/Dp Pārveidošanās/izšķīšanas protokols 

TER Transkutāna elektriskā pretestība 

TG Testēšanas vadlīnijas 

TGD Tehnisko vadlīniju dokuments 

TM Testēšanas metode atbilstoši Testēšanas metožu regulai 

Testēšanas 
metožu regula 

Regula (EK) Nr. 440/2008, kurā atbilstoši REACH regulai 
aprakstītas testēšanas metodes12 

TOPKAT Matemātisks (Q)SAR modelis kodīguma/kairinājuma ādai 
noteikšanai 

UDP Uridīna 5'-difosfāts 

UDPG Uridīna difosfāta glikuronils 

UEL Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība 

UFL Augstākā uzliesmošanas robežvērtība 

UGT UDP-glikuroniltransferāze 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

ANO “Testu un 
kritēriju 

ANO “Testu un kritēriju rokasgrāmatā” apkopoti kritēriji, 
testēšanas metodes un procedūras, kas izmantojamas bīstamo 

12 Padomes 2008. gada 30. maija regula (EK) Nr. 440/2008, kurā aprakstītas testēšanas metodes 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2007, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) [OV L 142, 31.5.2008., 1. lpp.]. [Labojumi: 
OV L 143, 3.6.2008., 55. lpp.]. 

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?uridine+5&apos;-diphosphate
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Standarta 
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Skaidrojums 

rokasgrāmata″ preču klasificēšanā atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 
rekomendācijām par bīstamo kravu pārvadājumiem 2. un 
3. daļas paraugnoteikumiem, kā arī ķīmisko vielu, kurām ir
fizikālas bīstamības, klasificēšanā atbilstoši Ķīmisko vielu
klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētajai sistēmai
(GHS). Detalizēta informācija un jaunākās izmaiņas ir
pieejamas šeit:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html.

UN RTDG 
paraugnoteikumi 

ANO Ieteikumi par bīstamo kravu pārvadājumiem — 
paraugnoteikumi. Tie tiek regulāri atjaunināti un grozīti reizi 
divos gados. 

Detalizēta informācija un jaunākās izmaiņas ir pieejamas šeit: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13natur
e_e.html 

UNSCEGHS (vai 
SCEGHS) 

ANO globāli harmonizētās sistēmas ekspertu apakškomiteja 
(http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e .html) 

UNSCETDG (vai 
SCETDG) 

ANO bīstamo kravu pārvadājumu ekspertu apakškomiteja 
(http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e .html) 

US-FHSA Amerikas Savienoto valstu Federālais akts par bīstamām 
vielām — Federālo noteikumu 1500.41 40. kods 

UVCB Nezināma vai mainīga sastāva vielas, kompleksi reakcijas 
produkti vai bioloģiski materiāli 

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Vācijas inženieru asociācija) 

VP Tvaika spiediens 

WAF Ūdensšķīduma frakcija 

WoE Pierādījumu daudzums 

WSF Ūdenī šķīstošā frakcija 

PIEZĪMES lasītājam: 

Šajā dokumentā teksts, kas citēts no Regulas (EK) Nr. 1272/2008, ir dots zaļajos 
logos. 

Šis simbols uzsver tekstu, kas jāņem vērā. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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1 1. DAĻA. KLASIFICĒŠANAS UN MARĶĒŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI 

1.1 IEVADS 
1.1.1 Vadlīniju dokumenta mērķis 

Šis dokuments ir tehniskas un zinātniskas vadlīnijas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu13 piemērošanu, turpmāk — 
“CLP regula”. 

CLP regula groza Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK14 (DSD), Bīstamo preparātu 
direktīvu 1999/45/EK15 (DPD) un Regulu (EK) Nr. 1907/200616 (REACH), un ar 2015. gada 
1. jūniju tā aizvietos DSD un DPD direktīvas (CLP regulas 61. pants). CLP regulas pamatā ir
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā
sistēma (GHS). Tādējādi ES tiek ieviesti GHS noteikumi, nesamazinot cilvēku veselības un vides
aizsardzību salīdzinājumā ar DSD un DPD direktīvu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas
sistēmu.

CLP regulas pamatprincips ir ražotāja, importētāja vai pakārtota lietotāja veikta vielas vai 
maisījuma “pašklasificēšana” (CLP regulas 4. panta 3. punkts un 17. apsvērums), kas ietver 
vielas vai maisījuma bīstamību identificēšanu, kam seko klasificēšana, kas tiek veikta pēc 
bīstamības informācijas salīdzināšanas ar CLP regulas kritērijiem. Šīs vadlīnijas ļaus industrijas 
nozarei “pašklasificēt” ķīmiskās vielas un nodrošināt atbilstošu paziņošanu par bīstamību 
sabiedrībai, kas, iespējams, tiek pakļauta to iedarbībai. Vielām, kas rada lielas bažas 
(kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (CMR) un vielas, kas 
izraisa sensibilizāciju ieelpojot), un citām vielām, ja nepieciešama ES mēroga rīcība, CLP regula 
nosaka formālu harmonizētu klasificēšanu ES līmenī. 

Ņemot vērā, ka daudzi REACH regulas noteikumi ir saistīti ar klasificēšanu, REACH un 
CLP regulas ieviešana ir savstarpēji saistīta, tie būtu jāplāno un jāievieš vienlaicīgi. Turpmākie 
padomi par CLP regulas ieviešanu ir pieejami ECHA17 Ievada vadlīnijās par CLP regulu, kas 
pieejamas ECHA mājas lapā 
(http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/CLP_introductory_en.pdf).  

Šā dokumenta mērķis ir sniegt detalizētus norādījumus par CLP regulas fizikālās, veselības un 
vides bīstamības kritērijiem. 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu, 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.]. 
14Padomes Direktīva 67/548/EEK attiecībā uz bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu ar 
grozījumiem [OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.]. 
15Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 30. jūlija Direktīva 1999/45/EK attiecībā uz bīstamu vielu 
klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu ar grozījumiem [OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.]. 
16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, 
kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. [OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp]. [Labojumi: OV L 136, 
29.5.2007., 3. lpp.]. 
17 “ECHA” nozīmē Eiropas Ķimikāliju aģentūru, kas nodibināta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH). 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_en.pdf
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1.1.2 Vispārīga informācija 

Klasificēšanas un marķēšanas mērķis ir identificēt vielas vai maisījuma bīstamās 
īpašības, piemērojot specifiskus kritērijus, ņemot vērā pieejamajos datus par bīstamību 
(klasificēšana) un tad nodrošināt atbilstošu bīstamības marķējumu un informāciju par drošības 
pasākumiem. 

ES vairāk nekā 40 gadus pastāv visaptveroša bīstamu vielu un maisījumu klasificēšanas un 
marķēšanas sistēma, galvenokārt atbilstīgi DSD un DPD direktīvām. Turklāt saskaņā ar 
Direktīvu 91/155/EEK18 par drošības datu lapām (DDL) piegādātājiem ir jānodrošina 
detalizētāka informācija profesionāliem lietotājiem. Lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un 
vides aizsardzības līmeni, šīs direktīvas attiecas uz ķīmisko vielu vienoto tirgu ES. 

Tika izstrādāta vispasaules GHS, lai mazinātu dažādu jurisdikciju atšķirības vielu un 
maisījumu klasificēšanā un marķēšanā. GHS mērķis ir sekmēt globālos centienus nodrošināt 
aizsardzību pret bīstamo ķīmisko vielu iedarbību un veicināt tirdzniecību. 

GHS kritēriji bīstamu vielu klasificēšanai tika izstrādāti, ņemot vērā esošās 
bīstamību klasificēšanas sistēmas, piemēram, ES piegādes un lietošanas sistēmu, Kanādas 
un ASV pesticīdu sistēmas, GESAMP19 bīstamības izvērtēšanas procedūru, IMO20 noteikumus 
par jūras piesārņotājiem, Eiropas noteikumus par bīstamo kravu starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (RID/ADR), un ASV sauszemes transporta noteikumus. Šajās 
sistēmās ir iekļauta ķīmisko vielu piegāde un turpmāka izmantošana, ķīmisko vielu 
pārvadājumi pa jūru, kā arī pārvadājumi ar autotransportu un dzelzceļu. Tādējādi harmonizētie 
kritēriji ir paredzēti, lai bīstamās ķīmiskās vielas identificētu vienotā veidā to izmantošanai 
visās šajās sistēmās. 

GHS nodrošina pamatu starptautiski vienotai informācijas sistēmai par bīstamām vielām un 
maisījumiem. Tā nodrošina harmonizētus kritērijus klasifikācijai un paziņošanas 
pasākumiem par bīstamību dažādām mērķauditorijām, tostarp patērētājiem, darbiniekiem 
un avārijas dienestu darbiniekiem, ieskaitot transporta jomu. Tajā izmantota 
“pamatelementu” pieeja, lai jurisdikcijas varētu pielāgot sistēmu atbilstoši attiecīgajiem 
likumdošanas aktiem un dažādo mērķauditoriju vajadzībām. 

GHS pieņēma ANO bīstamo kravu pārvadājumu un ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas 
globāli harmonizētās sistēmas ekspertu komiteja (CETDG/GHS). ANO Ekonomikas un sociālo 
lietu padome (ANO ECOSOC) to formāli apstiprināja 2003. gada jūlijā, un pēc desmitgadu 
ilgušām pārrunām to publicēja 2003. gadā. To atjauno divas reizes gadā. 

1.1.3 Bīstamības klasificēšana 

Bīstamības klasificēšana ir process, kurā tiek identificētas vielas vai maisījuma 
fizikālās, veselības un vides bīstamības, pēc tam, salīdzinot šīs bīstamības (tostarp bīstamības 
pakāpi) ar noteiktiem kritērijiem, tiek iegūta vielas vai maisījuma klasifikācija. Atbilstoši 
CLP regulai ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs veiks tālāk norādītās trīs 
darbības, lai “pašklasificētu” vielu vai maisījumu: 

• pieejamās informācijas identificēšana un izvērtēšana par vielas vai maisījuma
iespējamām bīstamībām;

• informācijas (datu) salīdzināšana ar klasificēšanas kritērijiem; un

18 Padomes Direktīva 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas 
informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, ar grozījumiem [OV L 076, 22.03.1991., 
35. lpp.], ko ar 2007. gada 1. jūniju atceļ un aizstāj ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
19 Jūras vides aizsardzības zinātnisko aspektu ekspertu grupa.
20 Starptautiskā Jūrniecības organizācija.
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• lēmuma pieņemšana par to, vai viela vai maisījums jāklasificē kā bīstams saskaņā ar
CLP regulas I pielikumā noteiktajām bīstamības klasēm vai diferenciācijām, kā arī
bīstamības pakāpi, kur tas ir atbilstoši.

Sākotnējā informācija par attiecīgo datu identificēšanu un pārskatīšanu ir nodrošināta šo 
vadlīniju dokumenta 1.1.6. nodaļā, bet detalizētākas norādes ir sniegtas ECHA Vadlīnijās 
par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu (R.2 līdz R.4 nodaļa, IR/CSA) B 
daļā, kas ir pieejama ECHA mājas lapā (http://echa.europa.eu/web/guest/
guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment).  

Klasificēšanas pamatā, atbilstoši CLP regulai, ir raksturīgās bīstamības, t. i., vielas 
pamatīpašības ir noteiktas standarta testos vai ar citām metodēm, kas izstrādātas bīstamību 
noteikšanai. Tā kā CLP regulas pamatā ir bīstamība, tad klasificēšanā vai atbilstošajā marķēšanā 
netiek ņemta vērā iedarbība, izņemot īpašus gadījumus, kad ķīmisko vielu var uzskatīt par 
bioloģiski nepieejamu, piemēram, izņēmums, kad nemarķē metālus kompaktā formā. 

1.1.4 Kas ir atbildīgs par bīstamības klasificēšanu un kādi ir termiņi 

CLP un REACH regula nosaka, ka vielu un maisījumu piegādātāji ir atbildīgi par bīstamības 
klasificēšanu un ar to saistīto noteikumu ievērošanu, piemēram, iepakošanu, bīstamības 
paziņošanu un DDL.  

No 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 1. jūnijam (CLP regulas 61. pants): 

Vielas jāklasificē atbilstoši DSD direktīvai un CLP regulai, lai abas klasifikācijas varētu izmantot 
maisījumu klasificēšanai. DDL ir jāiekļauj informācija par klasificēšanu un marķēšanu atbilstoši 
abām sistēmām (sk. Vadlīnijas par drošības datu lapu sastādīšanu, kas pieejamas ECHA 
mājaslapā). Marķējumam un iepakojumam jāatbilst CLP regulas prasībām. 

Maisījumu klasificēšanai, marķēšanai un iepakošanai ir jāatbilst DPD direktīvas prasībām. Tos 
var arī klasificēt, marķēt un iepakot atbilstoši CLP regulas prasībām. Tādā gadījumā marķēšanu 
un iepakošanu nedrīkst veikt atbilstoši DPD direktīvas prasībām. Ja maisījums tiek klasificēts, 
marķēts un iepakots atbilstoši CLP regulā noteiktajām prasībām, DDL jānorāda klasificēšanas un 
marķēšanas informācija atbilstoši abām sistēmām (sk. Vadlīnijas par drošības datu lapu 
sastādīšanu, kas pieejamas ECHA tīmekļa vietnē). 

No 2015. gada 1. jūnija (CLP regulas 60. un 61. panti): 

Vielas un maisījumus jāklasificē, jāmarķē un jāiepako atbilstoši CLP regulā noteiktajām 
prasībām. DSD un DPD direktīvas no 2015. gada 1. jūnija tiek atceltas, un klasificēšana saskaņā 
ar šīm direktīvām nav atļauta. 

Tomēr vielas, kas ir klasificētas, marķētas un iepakotas atbilstoši DSD direktīvā noteiktajām 
prasībām un pirms 2010. gada 1. decembra jau ir laistas tirgū (atrodas plauktos), un maisījumi, 
kas ir klasificēti, marķēti un iepakoti atbilstoši DPD direktīvā noteiktajām prasībām un pirms 
2015. gada 1. jūnija jau ir laisti tirgū (atrodas plauktos), saskaņā ar CLP regulas prasībām nav 
atkārtoti jāmarķē un jāiepako attiecīgi līdz 2012. gada 1. decembrim un 2017. gada 1. jūnijam. 

1.1.5 Kādas vielas un maisījumi ir jāklasificē (darbības joma) 

CLP regula nosaka prasības vielām un maisījumiem, ko laiž tirgū, un tāpēc, lai 
pieņemtu lēmumu, ir jāizvērtē, vai tie ir vai nav jāklasificē. Uz vielām klasificēšana attiecas arī 
tad, ja tās ir jāreģistrē vai jāpaziņo atbilstoši REACH regulai, pat ja tās netiek laistas tirgū. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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• radioaktīvas vielas un maisījumi (Direktīva 96/29/Euroatom21);

• vielas un maisījumi, kas ir muitas uzraudzībā, ar noteikumu, ka tos neapstrādā vai 
nepārstrādā un tie nav pagaidu uzglabāšanā vai brīvajā zonā, vai brīvajā noliktavā, lai tos 
varētu atkārtoti eksportēt, vai ir tranzītā;

• neizolēti starpprodukti;

• vielas un maisījumi, kas tiek izmantoti zinātniskos eksperimentos, analīzē vai ķīmiskā 
izpētē, norādot, ka tie netiek laisti tirgū un tiek lietoti kontrolētos apstākļos atbilstoši ES 
darba vietas un vides tiesību aktiem;

• atkritumi, kas definēti Direktīvā 2006/12/EK22; un

• noteiktas vielas vai maisījumi gatavu produktu formā, kas paredzēti gala lietotājam:

• zāles, kas definētas Direktīvā 2001/83/EK23,

• veterinārās zāles, kas definētas Direktīvā 2001/82/EK24,

• kosmētikas līdzekļi, kas definēti Direktīvā 76/768/EK25,

• medicīnas ierīces, kas definētas Direktīvā 90/385/EEK26 (aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces) un 93/42/EEK27 (medicīnas ierīces kopumā) un kas ir invazīvas 
vai tiek lietotas tiešā fiziskā saskarē ar cilvēka ķermeni, un in vitro diagnostikas 
medicīnas ierīces (Direktīva Nr. 98/79/EK28), un

• pārtika vai dzīvnieku barība, kas definēta Regulā 178/200229, tostarp gadījumi, kad 
tā tiek izmantota kā pārtikas piedeva atbilstīgi Direktīvai 89/107/EEK30, kā pārtikas 
produktu aromatizētājs atbilstīgi Direktīvai 88/388/EEK un Lēmumam 

21 Padomes 1996. gada 13. maija Direktīva 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba 
ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām [OV L 159, 
29.6.1996., 1. lpp.].  
22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem [OV L 114, 
27.4.2006., 9. lpp.]. 
23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, 
kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm [OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.]. 
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, 
kas attiecas uz veterinārajām zālēm [OV, L 311, 28.11.2001., 1. lpp.]. 
25 

Padomes Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz

kosmētikas līdzekļiem [OV, L 262, 27.9.1976., 169. lpp.].
26 Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīva 90/385/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [OV, L 189, 20.7.1990., 17. lpp.]. 
27 Padomes 1.993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK, kas attiecas uz medicīnas ierīcēm [OV L 169, 
12.7.1993., 1. lpp.]. 
28 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā 
[OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.].
29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar kuru paredz 
pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 

un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu [OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.]. 
30

 Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā [OV, L 40, 11.2.1989., 27. lpp.]. 

Tomēr vairākas vielas un maisījumi ir pilnīgi atbrīvoti no CLP regulā noteiktajām prasībām (CLP 
regulas 1. pants): 
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• 1999/217/EK31, kā piedeva pārtikas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) 1831/200332 un
dzīvnieku uzturā atbilstīgi Direktīvai 82/471/EEK33.

Turklāt dalībvalstis var noteiktos gadījumos izslēgt noteiktas vielas vai maisījumus, ja tas 
nepieciešams valsts aizsardzības nolūkiem. 

Lai gan CLP regula nav attiecināma uz bīstamo preču transportēšanu pa gaisu, jūru, dzelzceļu 
vai iekšzemes ūdens ceļiem (CLP regulas 1. panta 6. punkts), klasificēšanas kritēriji abās 
sistēmās parasti ir vienādi. Tādējādi viela vai maisījums, kas ir klasificēti bīstamības klasē, kas 
ir vienāda gan CLP regulā, gan transportēšanas tiesību aktos, parasti tiks klasificēti vienādi abās 
sistēmās. Tomēr bīstamo kravu klasifikācijā nav iekļautas visas GHS kategorijas, tādēļ, ja viela 
nav klasificēta saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju, tas nenozīmē, ka viela vai maisījums 
nav klasificējami atbilstīgi CLP regulai. 

1.1.6 Klasificēšanai nepieciešamā informācija 

1.1.6.1 Vielu klasificēšanai nepieciešamā informācija 

Vielu klasificēšanas pamatā ir būtiska informācija, kas pieejama par tās bīstamajām 
īpašībām. Šajā informācijā var būt iekļauti eksperimentāli dati, kas iegūti fizikālo bīstamību 
testos, toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas testos, par cilvēkiem iegūti vēsturiski dati, 
piemēram, reģistrētie nelaimes gadījumi vai epidemioloģijas pētījumi, vai informācija, kas 
iegūta in vitro testos, izmantojot (kvantitatīvo) struktūras aktivitātes attiecību modeli 
((Q)SAR), “analoģiju principu” vai kategoriju pieeju. 

Atbilstoši CLP regulai, lai klasificētu bīstamības veselībai vai videi, nav nepieciešama 
jauna testēšana, tomēr fizikālo bīstamību testēšana ir nepieciešama, ja vien nav pieejama 
atbilstoša un uzticama informācija (CLP regulas 8. panta 2. punkts). Tomēr viela vai 
maisījums, kas tiek laisti tirgū izpētes un attīstības (R&D) nolūkiem, var tikt ražoti vai 
importēti daudzumos, kas ir pārāk mazi, lai veiktu fizikālās bīstamības testēšanu. Šādos 
gadījumos nebūtu samērīgi pieprasīt attiecīgajam ražotājam, importētājam vai pakārtotam 
lietotājam veikt testus, kas noteikti CLP regulas I pielikuma 2. daļā.  

Lai gan datus var nodrošināt piemērojot REACH regulu, jāatzīmē, ka dati, kas nepieciešami 
REACH regulas kontekstā (īpaši mazas tonnāžas), nenodrošinās kritēriju salīdzināšanu visās 
bīstamības klasēs. Informācija var būt pieejama arī citos  ES  tiesību  aktos,  kuri
nosaka  specifiskas prasības testu datiem, piemēram, tiesību aktos par augu aizsardzības 
līdzekļiem (Regula (EK) Nr. 1107/200934 un Direktīva 91/414/EEK35) un biocīdiem (Direktīva 
98/8/EK36)37, 
31 Komisijas 1999. gada 23. februāra Lēmums, ar kuru pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo 
aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 
28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96 [OV, L 84, 27.3.1999., 1. lpp.].
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku 
ēdināšanā lietotām piedevām [OV, L 268, 18.10.2003., 29. lpp.]. 
33 Padomes 1982. gada 30. jūnija Direktīva 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku 
barībā [OV L 213, 21.7.1982, 8. lpp.]. 
34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar kuru atceļ Padomes Direktīvas Nr. 79/117/EEK un 91/414/EEK, kas 
stājās spēkā 2011. gada 14. jūnijā. Tomēr Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. pantā noteikts, ka 
Direktīva 91/414/EEK arī turpmāk noteiktajā pārejas laikā tiks piemērota attiecībā uz aktīvajām vielām, 
kas iekļautas šīs Direktīvas I pielikumā.  
35 Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar 
grozījumiem [OV L 230, 19.8.91., 1. lpp.]. 
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdu produktu laišanu 
tirgū ar grozījumiem [OV L 123, 24.4.98., 1. lpp.]. 

https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7080&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_trgLangs=lv&_term_WAR_termportlet_q=read+across&_term_WAR_termportlet_searchType=trans&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=2&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=lv
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7080&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_trgLangs=lv&_term_WAR_termportlet_q=read+across&_term_WAR_termportlet_searchType=trans&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=2&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=lv


44 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

vai no vairākām programmām, kas nav ES programmas. Piegādātājs var izlemt veikt jaunu 
testēšanu, lai aizpildītu trūkstošos datus, norādot, ka viņš ir izmantojis visus citus iespējamos 
informācijas iegūšanas veidus. Jāizvairās veikt testēšanu ar dzīvniekiem kad vien iespējams, un 
vispirms jāapsver iespēja lietot alternatīvas metodes (tostarp, in vitro testēšanu, (Q)SAR 
lietošanu, analoģiju principu un/vai kategoriju pieeju), noradot, ka tās ir zinātniski validētas, 
pietiekami adekvātas un uzticamas. 

Ja atbilstīgi CLP regulai ir nepieciešams veikt vai tiek izlemts, ka jāveic jaunu datu sagatavošana, 
tad ir jāievēro noteiktas testēšanas metodes vai kvalitātes nosacījumi. Pētījumi jāveic atbilstoši ES 
testēšanas metodēm (regula (EK) Nr. 440/2008)38 vai citām starptautiskām testēšanas metodēm, 
kas validētas atbilstoši starptautiskām procedūrām, piemēram, OECD. Fizikālu bīstamību 
noteikšanai jāveic jauni testi (vismaz kopš 2014. gada janvāra), kas atbilst spēkā esošai atzītai 
kvalitātes sistēmai, vai arī tie jāveic laboratorijās, kas ievēro spēkā esošu atzītu standartu, kā arī 
bīstamībām veselībai un bīstamībām videi — atbilstoši labai laboratorijas praksei (LLP). Testiem ar 
dzīvniekiem jāatbilst Direktīvā 86/609/EEK39 noteiktajām prasībām. CLP regulas ietvaros ir aizliegti 
testi ar cilvēku ģintij nepiederošiem primātiem. Testēšanu ar cilvēkiem CLP regulas ietvaros 
nedrīkst veikt. Tomēr var izmantot no citiem avotiem iegūtos esošos datus, piemēram, nelaimes 
gadījumu ierakstus, epidemioloģiskos  unu klīniskos pētījumus.

1.1.6.2  Maisījumu klasificēšanai nepieciešamā informācija

Maisījumiem fizikālās bīstamības klasifikācijai izmanto rezultātus, kas iegūti,  testējot pašus 
maisījumus. 
Izskatot bīstamību veselībai un videi, vēlams, lai klasificēšanas pamatā tiktu izmantota 
pieejamā informācija (tostarp testu dati) par pašu maisījumu, izņemot gadījumus, kad tiek 
klasificēta, piemēram, CMR iedarbība, vai tiek izvērtētas bioakumulatīvās un sadalīšanās 
īpašības “Bīstams ūdens videi” bīstamības klases ietvaros atbilstoši CLP regulas I pielikuma 
4.1.2.8. un 4.1.2.9. nodaļā norādītajam. Šādos gadījumos maisījumu klasificēšanas pamatā 
jāizmanto informācija par vielām.  
Ja par maisījumu nav pieejami in vivo testu dati, šādus datus arī nesagatavo; lai iegūtu 
klasifikāciju, izmanto visu pieejamo informāciju par maisījuma sastāvdaļām. Tikai gadījumā, ja 
ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs ir izmantojis visus citus informācijas sagatavošanas 
veidus, drīkst veikt jaunus testus. 

CLP regulas I pielikumā aprakstīti “savienošanas principi”, kas piegādātājiem ļauj iegūt 
maisījumu veselībai vai videi bīstamo īpašību klasifikācijas, pamatojoties uz pieejamiem datiem, 
kas iegūti par līdzīgiem testētiem maisījumiem un to sastāvdaļām. Tajā ir paredzēti arī konkrēti 
maisījumu klasificēšanas noteikumi, kuru pamatā ir atsevišķu maisījuma vielu klasificēšana. 

1.1.7 Datu izvērtēšana un klasifikācijas lēmuma pieņemšana 

1.1.7.1 Vielu klasificēšana 

Kad ir savākta visa pieejamā informācija, ir nepieciešama šīs informācijas sistēmiska izvērtēšana, 
lai iegūtu klasifikāciju. Informācija jāsalīdzina ar klasificēšanas kritērijiem katrai bīstamības klasei 
vai jāveic diferencēšana. Diferencēšana ir jānošķir atkarībā no iedarbības ceļa vai iedarbības 
rakstura. Ir jāpieņem lēmums par vielas atbilstību klasificēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tam,  

37 Ievērojiet, ka no 2013. gada 1. septembra ir atcelta Direktīva 98/8/EK, stājoties spēkā Biocīdu regulai 
(ES) Nr. 528/2012. 
38 Padomes regula (EK) Nr. 08, kurā aprakstītas testēšanas metodes atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2007, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) [OV L 142, 31.5.2008., 1. lpp.]. 
39 Direktīva 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem 
mērķiem, [OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.]. 
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kas veic klasificēšanu katrā attiecīgajā bīstamības klasē vai diferenciācijā, jānosaka viena vai 
vairākas bīstamības kategorijas. Tad vielai tiek noteikti atbilstošie bīstamības paziņošanas 
elementi. 

Dažos gadījumos lēmums par klasifikāciju var būt vienkāršs, kad tikai jāizvērtē, vai konkrētā 
testā vielai ir pozitīvs vai negatīvs rezultāts, ko var tieši salīdzināt ar klasificēšanas kritērijiem. 
Citos gadījumos jāpieņem zinātnisks izvērtējums (piemēram, par devas un atbildes reakcijas 
attiecību, šaubīgiem rezultātiem un nestandartizētiem testiem). Tādēļ var būt nepieciešams 
ekspertu slēdziens, lai izlemtu, vai konkrētā testa rezultāti atbilst I pielikumā aprakstītajiem 
kritērijiem. 

1.1.7.2 Piemaisījumu, piedevu vai atsevišķu sastāvdaļu ietekme uz vielas klasifikāciju 

Vielas var saturēt piemaisījumus, piedevas vai atsevišķas sastāvdaļas, bet joprojām atbilst 
CLP regulā noteiktajai vielu definīcijai. Tas attiecas uz vielām ar vienu sastāvdaļu, daudzām 
sastāvdaļām (piemēram,  reakciju  masām)  un  UVCB vielām. Šādu piemaisījumu, piedevu 
vai atsevišķu sastāvdaļu klasifikācija var ietekmēt vielas klasifikāciju papildus citām bīstamības 
īpašībām. 

1.1.8 Bīstamības klasifikācijas atjaunināšana 

Klasifikācijas atjaunināšana var būt nepieciešama, ja ir iegūta jauna informācija vai ja ir grozīti 
CLP regulas kritēriji. Gadījumos, kad ražotāji, importētāji vai pakārtoti lietotāji iegūst jaunu 
informāciju vai ir izdarīti grozījumi CLP regulā, vai ir izmaiņas maisījumā, ir jāpārskata vielas vai 
maisījuma klasifikācija (tomēr jāņem vērā, ka pakārtots lietotājs var uzticēties klasifikācijai no 
piegādātāja, ja pakārtots lietotājs dalās ar piegādātāju ar jaunu informāciju, lai piegādātājs 
varētu ievērot prasības). 

1.1.9 Savstarpējā sakarība starp bīstamības klasifikāciju un bīstamības paziņošanu 

Papildus DDL, CLP regula nodrošina integrētu bīstamības paziņošanas elementu sistēmu 
(bīstamības piktogrammas, signālvārdus, bīstamības apzīmējumus un drošības prasību 
apzīmējumus) marķējumā. Šī informācija ir obligāti jānodrošina gala lietotājam neatkarīgi no 
lietošanas nosacījumiem un riska. Lai gan ķīmiskās drošības novērtējumā (CSA), kas noteiktai 
vielai veikts saskaņā ar REACH regulu, var būt norādīta “droša lietošana”, ir iespējama šīs vielas 
neparedzētas iedarbības situācija, piemēram, nelaimes gadījums. Šādā situācijā darbiniekiem, 
vadītājiem un avārijas dienestu darbiniekiem būs nepieciešama informācija par vielas 
bīstamības profilu, kas būs nodrošināts uz marķējuma un DDL. Šie informācijas avoti papildus 
nodrošinās darbiniekus ar noderīgu informāciju par drošu rīkošanos ar ķīmiskajām vielām. 

Ir zināms, ka bīstamību paziņošana dažādiem gala lietotājiem var atšķirties. Patērētāji ir primāri 
atkarīgi no vielas vai maisījuma marķējuma, lai iegūtu informāciju par bīstamībām un drošības 
prasībām, savukārt prasība nodrošināt DDL primāri atteicas uz profesionāliem lietotajiem. Tādēļ 
marķējums nodrošina patērētājiem galveno bīstamības informācijas paziņošanu un papildu 
drošības padomus (drošības prasību apzīmējumus) par vielu vai maisījumu. 

1.1.10 Savstarpējā sakarība starp pašklasificēšanu un harmonizēto klasifikāciju, un 
harmonizēto klasifikācijas sarakstu 

CLP regulā uzsvars tiek likts uz to, ka industrijas nozare pašklasificē tās piegādātās vielas vai 
maisījumus. Dažos gadījumos vielas ir pakļautas harmonizētajai klasifikācijai ES līmenī, bet 
maisījumiem ir jāveic pašklasificēšana, izņemot pesticīdiem un biocīdiem, kad dalībvalstu 
kompetentās iestādes (MSCA) lemj par klasificēšanu kā daļu no valsts atļaujas saņemšanas 
kārtības (CLP regulas 36. panta 2. punkts). 
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Ja vielai ir harmonizētā klasifikācija atbilstoši CLP regulas VI pielikumam, ražotājam, 
importētājam vai pakārtotam lietotājam vienmēr jālieto šī klasifikācija, izņemot tā dēvēto 
minimālo klasifikācijas sarakstu, kas iekļauts 3.1. tabulā, ko var grozīt saskaņā ar VI pielikuma 
1.2.1. nodaļu. Lai gan dažas, bet ne visas bīstamības klases vai bīstamības klašu diferenciācijas ir 
harmonizētas, lai pabeigtu klasificēšanu, ir jāveic pārējo vielu pašklasificēšana. 

Harmonizētā klasifikācija parasti tiek piemērota tām īpašībām, par kurām ir lielākās bažas (CMR 
un sensibilizācija ieelpojot), un to var piemērot citām īpašībām, ja nepieciešama darbība ES 
līmenī. Lēmumus par harmonizēto klasifikāciju pieņem Eiropas Komisija komiteju procedūras 
ceļā (CLP regulas 37. panta 5. punkts) pēc priekšlikuma iesniegšanas ECHA un ECHA Riska 
novērtēšanas komitejas (RAC) atzinuma pieņemšanas (CLP regulas 37. panta 4. punkts).  

Vielas, kas reglamentētas saskaņā ar Biocīdu direktīvu 98/8/EK40 vai Augu aizsardzības līdzekļu 
regulu (EK) Nr. 1107/2009, parasti tiek pakļautas harmonizētajai klasifikācijai un marķēšanai, 
ievērojot visas to bīstamās īpašības. Priekšlikumus harmonizētajai klasifikācijai un marķēšanai 
sagatavo tikai dalībvalsts kompetentās iestādes (CLP regulas 36. panta 2. punkts). Tomēr 
CLP regulas VI pielikumā ietveramos vispārīgos priekšlikumus noteiktas vielas harmonizētajai 
klasifikācijai var izteikt gan dalībvalsts kompetentās iestādes, gan arī vielas ražotāji, importētāji 
un pakārtotie lietotāji (CLP regulas 37. pants). Esošās harmonizētās klasifikācijas vai 
marķēšanas pārskatīšanu var ierosināt tikai dalībvalsts kompetentās iestādes (CLP regulas 
37. panta 6. punkts).

Vielas harmonizētā klasifikācija un marķēšana nodrošina augstu veselības un vides aizsardzības 
līmeni, kā arī ievieš juridisku noteiktību šādu lielas bažas izraisošu vielu piegādātājiem (t. i., 
vielu ražotājiem, vielu vai maisījumu importētājiem, noteiktu izstrādājumu ražotājiem, 
pakārtotajiem lietotājiem (tostarp maisījumu ražotājiem) un izplatītājiem). 

CLP regulas VI pielikuma 3. daļā ir dots harmonizētās klasifikācijas saraksts. Visi iepriekš 
saskaņā ar DSD pieņemtie un DSD direktīvas I pielikumā ietvertie harmonizētās klasifikācijas 
saraksti tika pārcelti uz CLP regulas VI pielikuma 3.2. tabulas harmonizētās klasifikācijas 
sarakstu, ietverot arī atbilstošās DSD direktīvā norādītās piezīmes. Tas tika darīts, lai ar 
CLP regulu saglabātu tādu pašu aizsardzības līmeni, kā noteikts DSD direktīvā. Vielu 
klasificēšanas harmonizācija ir nepārtraukts darbs, kura pamatā ir jau līdz šim ES ieguldītie 
kopējie pūliņi, lai izvērtētu to vielu bīstamību, kuras rada bažas. 

Saskaņā ar DSD direktīvu parasti tika izvērtētas visas vielas bīstamības, par kurām bija 
pieejami dati. Lai gan kopumā mērķis bija iegūt pilnīgu (harmonizētu) klasifikāciju, izņēmumi 
bija dažas vielas (piemēram, sarežģīti ogļu un naftas pārstrādes produkti). Saskaņā ar 
CLP regulu vielu klasifikācija un marķēšana parasti ir daļēja un aptver tikai īpašas nozīmes 
bīstamības klases, kas norādītas CLP regulas 36. panta 1. punktā (t. i., sensibilizācija ieelpojot, 
cilmes šūnu mutācijas, kancerogenitāte un toksisks reproduktīvajai sistēmai). Vielai, kas ir 
aktīva viela Direktīvu 91/414/EEK un 98/8/EK kontekstā, parasti piemēro harmonizētu 
klasifikāciju un marķēšanu (CLP regulas 36. panta 2. punkts). Ja viela atbilst citu bīstamības 
klašu kritērijiem, bet ne tiem, kas minēti CLP regulas 36. panta 1. punktā, un uz to nav 
attiecināmas Direktīvas 91/414/EEK un 98/8/EK, CLP regulas VI pielikumā atsevišķos gadījumos 
var arī pievienot harmonizētu klasifikāciju un marķēšanu, ja ir pamatoti pierādījumi, kas liecina 
par šādas rīcības nepieciešamību ES līmenī (CLP regulas 36. panta 3. punkts). Tas nozīmē, ka 
saskaņā ar CLP regulas 4. panta 3. punktu un 17. apsvērumu neharmonizētām bīstamības 
klasēm jāpiemēro pašklasifikācija. 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū ar grozījumiem [OV L 123, 24.4.98., 1. lpp.]. Ievērojiet, ka Direktīva 98/8/EK ir atcelta ar 
Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, kas stājās spēkā 2013. gada 
1. septembrī.
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41 Ievērojiet, ka Direktīva 98/8/EK ir atcelta ar Biocīdu regulu (ES) Nr. 528/2012 no 2013. gada 
1. septembra.

1.1.11 Klasifikācijas un marķējuma saraksts 

Ražotājiem un importētājiem jāziņo ECHA gan par tirgū laistas bīstamas vielas (bīstamu vielu), 
gan arī saskaņā ar REACH regulu reģistrējamu vielu klasifikāciju un marķēšanu. Tad ECHA 
iekļaus informāciju klasifikācijas un marķējuma (C&L) sarakstā datubāzes formā. Par vielām, 
kas laistas tirgū 201 0.gada 1. decembrī vai vēlāk, jāziņo mēneša laikā pēc to laišanas tirgū. Par 
vielu nav jāziņo, ja attiecīgais paziņotājs to pašu klasifikācijas un marķēšanas informāciju jau ir 
iesniedzis kā daļu no reģistrācijas saskaņā ar REACH regulu, un, ja tā ir daļa no reģistrācijas 
dokumentācijas, tā automātiski tiks pievienota klasifikācijas un marķējuma sarakstam (CLP 
regulas 40. panta 1. punkts). Izvērstus norādījumus par to, kāda informācija iekļaujama 
ziņojumā un kā to iesniegt, atrodama ECHA tīmekļa vietnē (http://echa.europa.eu/web/guest/
regulations/CLP/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory).  

ECHA  tās tīmekļa vietnē jāpublicē noteikta informācija no klasifikācijas un marķējuma saraksta, 
tostarp vielas nosaukums, klasifikācija, marķējums un visas būtiskās specifiskās 
robežkoncentrācijas vai m koeficients(-i). Jābūt norādei par to, vai ierakstam ir harmonizēta 
klasifikācija vai arī par šo ierakstu ir vienojušies ražotāji vai importētāji. Lai gan dažādi ražotāji 
vai importētāji par vienu vielu var iesniegt vairākus ziņojumus, kuros iespējamas atšķirības 
paziņotajā klasifikācijā, laika gaitā tam būtu jārosina piegādātāji vienoties par vienu ierakstu. 

1.1.12 Klasifikācijas saistība ar citiem ES tiesību aktiem 

ES tiesību aktu sistēmas pamatā tādā vai citādā veidā ir klasificēšana (izvērstu sarakstu ar 
attiecināmajiem tiesību aktiem skatīt Ievada vadlīnijas par CLP regulu 23. nodaļā). Šie 
pakārtotie tiesību akti ietver normas patērētāju un nodarbināto aizsardzībai, kā arī normas 
par biocīdiem, pesticīdiem un atkritumiem. Tādējādi klasificēšanas rezultāts ir nozīmīgāks 
nekā vienkārši bīstamības marķējums vai DDL, jo klasifikācijai ir arī tieša ietekme uz saistīto 
riska faktoru pārvaldību. 

1.1.12.1 REACH regula 

REACH regulā klasifikācijai ir nozīmīga loma. Tā jāiekļauj vielas reģistrācijas dokumentācijā un 
jāievēro, izpildot noteiktus nosacījumus, piemēram, ķīmiskās drošības novērtējumā ir jāietver 
iedarbības novērtējums un riska apraksts, kā arī obligāti jānodrošina DDL. Ja viela tiek 
klasificēta kā CMR, ir iespējami ierobežojumi un ir jāiesniedz pieteikums licences saņemšanai 
(REACH regula). 

1.1.12.2 Augu aizsardzības līdzekļi un biocīdi 

Aktīvās vielas, kā arī tās saturoši augu aizsardzības līdzekļi un biocīdi, ir klasificējami atbilstoši 
CLP regulai, ievērojot piemērojamos izpildes termiņus. Tomēr, kā izriet arī no CLP regulas 47. 
apsvēruma, Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļiem un Direktīva 98/8/EK par 
biocīdu laišanu tirgū “būtu jāturpina pilnībā piemērot produktiem, kas ir to darbības jomā”41. 
Piemēram, šajos tiesību aktos šādu vielu un maisījumu piegādātājiem ir noteikti atšķirīgi to 
marķēšanas un marķējuma atjaunināšanas nosacījumi nekā CLP regulā (sk., piemēram, CLP 
regulas 30. panta 3. punktu).

Jāievēro, ka Direktīva 91/414/EEK no 2011. gada 14. jūnija ir atcelta ar Regulu (EK) Nr. 
1107/2009. Tas nozīmē, ka atsauces uz atcelto direktīvu ir jāformulē kā atsauces uz jauno 
regulu. Tomēr jaunās regulas 80. pantā ir norādīts, ka noteiktā pārejas periodā Direktīva 
91/414/EEK jāturpina piemērot tās I pielikumā minētajām vielām. Turklāt tajā noteikts, ka 
produktus, kas marķēti saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 16. pantu, var turpināt laist tirgū līdz 
2015. gada 14. jūnijam. 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/CLP/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory
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Jāievēro, ka Direktīva 98/8/EK no 2013. gada 1. septembra ir atcelta ar regulu (ES) 
Nr. 528/2012. Tas nozīmē, ka atsauces uz atcelto direktīvu jāformulē kā atsauces uz jauno 
regulu. Tomēr jaunās regulas 89.–95. pantos ir norādīti pārejas pasākumi, kas joprojām ir 
piemērojami. 

Jaunajās regulās ir izdarīti vairāki grozījumi attiecībā uz klasifikāciju, proti, noteiktā 
klasifikācija (piemēram, CMR 1.A un 1.B kategorijā) var neļaut attiecīgo vielu augu aizsardzības 
līdzekļos vai biocīdos atzīt par aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu. 

1.1.12.3 Tiesību akti pārvadājumu jomā 

Daudzi no GHS kritērijiem (pēc bīstamības klases) jau ir ieviesti, izdodot ANO 
“Paraugnoteikumus par bīstamo kravu pārvadājumiem” un ar tiem saistītos juridiskos 
dokumentus (Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu (ADR), Noteikumus par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RIN), Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN), Starptautisko jūras bīstamo kravu (IMDG) 
kodeksu un Tehniskās instrukcijas bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO TI). 

Transporta jomā pieejamās klasifikācijas var izmantot par avotu vielu un maisījumu 
klasificēšanai atbilstoši CLP regulai, īpaši fizikālās bīstamības noteikšanā (sk. arī 1.7. sadaļu). 

1.2 TERMINU “FORMA VAI AGREGĀTSTĀVOKLIS‟ UN “PAMATOTI 
PAREDZAMAIS LIETOJUMS” NOZĪME ATTIECĪBĀ UZ KLASIFIKĀCIJU 
ATBILSTOŠI CLP REGULAI 
1.2.1 Forma vai agregātstāvoklis un pamatoti paredzamais lietojums 

Termini “forma vai agregātstāvoklis” un “pamatoti paredzamais lietojums” CLP regulā ir 
aprakstīti šādos pantos: 

5. panta 1. punkts. Informācija attiecas uz fizikālā stāvokļa veidiem, kādā vielu laiž tirgū un
kādā ir pamats uzskatīt, ka to lietos.
6. panta 1. punkts. Informācija attiecas uz fizikālā stāvokļa veidiem, kādā maisījumu laiž tirgū
un, attiecīgā gadījumā, kādā ir pamats uzskatīt, ka to lietos.
8. panta 6. punkts. Šīs regulas vajadzībām testus veic, kad viela vai maisījums ir tādā formā
vai fizikālā agregātstāvoklī, kādā attiecīgo vielu vai maisījumu laiž tirgū, un ir pamats paredzēt,
ka tādā formā to lietos.

Bīstamības klasificēšanas mērķis ir noteikt vielām un maisījumiem raksturīgās fizikālās, 
veselības un vides bīstamības, ņemot vērā visus pamatoti paredzamos lietojumus. 

Šajā kontekstā jāpatur prātā GHS nolūks: 

“1.3.2.2.1.  GHS tiek lietots termins “bīstamības klasificēšana”, lai norādītu, ka tiek ņemtas vērā 
tikai vielu vai maisījumu raksturīgās bīstamās īpašības. 

1.3.2.2.2. Bīstamības klasificēšanā tiek ietverta vielas vai maisījuma būtisko datu par 
bīstamību identificēšana...” 

Tālāk aprakstītie norādījumi ir paredzēti, lai šajā kontekstā precizētu atsauces uz pamatoti 
paredzamo lietojumu un formu vai fizikālo stāvokli. 
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1.2.2 Termins “pamatoti paredzamais lietojums” attiecībā uz bīstamības klasificēšanu 

Bīstamības klasificēšanas pamatā ir vielas raksturīgās īpašības, neņemot vērā iedarbību. 
Pamatoti paredzamajā lietojumā tiek apkopotas visas vielas vai maisījuma fizikālās formas un 
stāvokļi, kas ir iespējami paredzamās lietošanas vai paredzamās nepareizas lietošanas laikā. 

Vielas pamatoti paredzamais lietojums ir šāds: 

• jebkurš process, tostarp ražošana, apstrāde, apkope, glabāšana, transportēšana vai
utilizācija;

• jebkuras tehniskās darbības / ražošanas darbības, piemēram, smidzināšana, vīlēšana
un zāģēšana;

• jebkurš iespējamais kontakts ar patērētāju pēc principa “dari pats” (do-it yourself) vai
sadzīves ķīmiskās vielas;

• visi profesionālie un neprofesionālie lietošanas veidi, tostarp pamatoti paredzamā
nepareiza lietošana, bet ne ļaunprātīga lietošana kriminālos vai pašnāvības nolūkos.

Pamatoti paredzamais lietojums ir saistīts arī ar patērētāju veiktu utilizēšanu vai jebkuru darbu, 
kurā viela vai maisījums tiek lietoti vai tos ir paredzēts lietot neatkarīgi no pašreiz ierobežotās 
lietošanas vai lietošanas modeļa. Tādēļ izmantošanu nedrīkst sajaukt ar lietošanas kategoriju. 

1.2.3 Termins “forma vai agregātstāvoklis” attiecībā uz bīstamības klasificēšanu 

Atkarībā no dažādiem priekšnoteikumiem forma vai agregātstāvoklis tiek ņemts vērā atšķirīgi 
fizikālo, veselības un vides bīstamību, kas aprakstītas tālāk norādītajos punktos, testēšanas un 
klasificēšanas praksē. 

1.2.3.1 Fizikālās bīstamības 

Vielas vai maisījuma dažādas formas vai fizikālo stāvokļu dēļ ir iespējamas dažādas 
fizikālās īpašības un bīstamības ar iespējamām sekām, kas nosaka vielas vai maisījuma 
bīstamības klasificēšanu. Šķietamām formām ir īpašības, piemēram, kristāliskā struktūra, 
daļiņu izmērs, homogenitāte (piemēram, emulsijām) un tekstūra (piemēram, viskozām vai 
tabletes formām). Fizikālā stāvokļa piemēri ir šādi: virsmas apstrāde (piemēram, 
pārklājums), agregātstāvoklis, mitruma saturs, atlieku šķīdinātājs, aktivēšana vai stabilizēšana. 

Vielas vai maisījuma klasificēšana balstās uz testēto formu un fizikālo stāvokli. Ja tiek 
mainīta forma vai agregātstāvoklis, jāizvērtē, vai tas var ietekmēt klasifikāciju un vai ir 
nepieciešama atkārtota testēšana. Piemēram, bīstamās fāzes separācija iespējama, ja 
mainās glabāšanas apstākļu temperatūra vai ja cietu vielu var izkausēt, lai mainītu to uz 
šķidru (piemēram, sūknēšanai). 

Vispārīgi apsvērumi 

Vielas  vai  maisījuma  forma,  kas  laista  tirgū,  var  būt  tāda,  ka  to  nav
iespējams  testēt,  piemēram, ja tā ir tablešu vai granulu formā. Šādos apstākļos klasificēšanai 
jāizskata vielas vai maisījuma fizikālās bīstamības, īpaši, ja tie ir irdeni un izraisa sekundāru 
ietekmi sakarā ar nobrāzumiem vai sasmalcināšanos piegādes un lietošanas laikā. Ja 
tiešām notiek fāzes separācija, jāziņo par vielas vai maisījuma bīstamākās fāzes bīstamākajām 
īpašībām. 

Jebkurā gadījumā ir jābūt testa paraugam tirgū laistajai vielai vai maisījumam. Tas ir 
īpaši svarīgi, ja tiek ražotas mazas partijas. Maisījumos, piemēram, var būt inertas 
sastāvdaļas, kas pārmērīgā daudzumā testa paraugā var izraisīt nepareizu bīstamību 
klasifikāciju. 
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Īpašās prasības noteiktām testēšanas metodēm 

Dažām fizikālu bīstamību klasificēšanas testēšanas metodēm ir noteiktas īpašas prasības, kas 
attiecas uz testējamā parauga formu / daļiņu izmēru. Šajos gadījumos priekšroka dodama 
īpašajām prasībām, kas izvirzītas testēšanas metodēm. Testu piemēri, uz kuriem attiecas īpašās 
prasības par testējamā parauga formu / daļiņu izmēru, ir tie, kuros nosaka sprādzienbīstamu 
materiālu un vielu klasifikāciju, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes. 

Citām testēšanas metodēm nav noteiktas īpašas prasības par daļiņu izmēru, bet ir skaidri 
norādīts, ka daļiņu izmērs var ievērojami ietekmēt testa rezultātu. Tāpēc testa ziņojumā 
jāpiemin šīs īpašības (t. i., oksidējošu cietu vielu testēšana). 

Turklāt vairākām citām klasēm daļiņu izmērs ir ļoti nozīmīgs, piemēram, sprādzienbīstamiem 
materiāliem, uzliesmojošām cietām vielām, pašreaģējošām vielām, piroforām cietām vielām, 
pašsasilstošām vielām, cietu vielu organiskiem peroksīdiem un vielām, kas saskarē ar ūdeni 
rada uzliesmojošas gāzes. 

1.2.3.2 Bīstamības cilvēku veselībai 

Arī attiecībā uz cilvēku veselību dažādas formas (t. i., daļiņu izmēri, pārklājums) vai fizikālie 
stāvokļi var izraisīt lietojamās vielas vai maisījuma dažādas bīstamas īpašības. Tomēr testa 
sarežģītības dēļ katrai formai vai fizikālajam stāvoklim nav iespējams testēt katru bīstamību 
veselībai. Testēšana jāveic ar mazāko pieejamo daļiņu izmēru, un standarta pieeja ir testēt 
dažādus iedarbības ceļus (iedarbība caur muti, ādu, ieelpošana). Turklāt testa sarežģītības dēļ 
parasti ir pieejami dati tikai par vienu iedarbības ceļu. 

Kopumā tiek pieņemts, ka derīgu izmeklējumu ar dzīvniekiem testēšanas apstākļi atspoguļo 
bīstamības cilvēkiem, un šie dati ir izmantojami klasificēšanā. Turklāt tiek pieņemts, ka 
bīstamību klasificēšanā attiecībā uz cilvēku veselību ņem vērā visas iespējamās bīstamības, kas, 
visticamākais, būs sastopamas visām formām vai fizikālajiem stāvokļiem, kuros viela tiek laista 
tirgū un kuros, kā var pamatoti paredzēt, tiks lietota. Tiek pieņemts, ka tajā tiek iekļautas 
iespējamās nejaušās iedarbības. Šī pieeja parasti, bet ne obligāti, aptver visu vielas vai 
maisījuma raksturīgo īpašību diapazonu. Dažos gadījumos, lai varētu veikt testus ar 
dzīvniekiem, vielas vai maisījumi jāpārveido specifiskās formās, kas neattēlo faktisko iedarbību 
dzīvē. Tāpēc šādu testu rezultāti jāizvērtē, ņemot vērā visus ierobežojumus, kas rodas tādēļ, ka 
testētās vielas vai maisījuma specifiskā forma neatspoguļo vai precīzi neatspoguļo iespējamo 
iedarbību uz cilvēku paredzētās, zināmās vai pamatoti paredzamās lietošanas laikā. Šāda 
izvērtēšana jāveic atbilstoši zinātniskajām un tehniskajām zināšanām. Pierādīšana ir personas 
atbildība, kas vielu vai maisījumu laiž tirgū. 

1.2.3.3 Bīstamība videi 

Vides bīstamību klasificēšanas pamatā ir bīstamības ūdens videi, un bīstamības identificēšanas 
pamatā ir vielas vai maisījuma toksicitāte ūdens videi, kā arī informācija par sadalīšanās un 
bioakumulācijas īpašībām. 

Klasificēšanas sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka vielai tiek piemērota viena klasifikācija. 
Parasti, specifiskā forma netiek ņemta vērā, jo tā var mainīties un vielām nav būtiska. Pieņemot 
lēmumu par piemērojamo marķējumu un dažādām atkāpēm no marķēšanas, jāņem vērā forma, 
kādā viela tiek laista tirgū, piemēram, metāli kompaktā formā. Kompaktā formā bīstamība var 
nepastāvēt, un viela nav jāmarķē. DDL tomēr tiks norādīta klasifikācija un raksturīgās bīstamās 
īpašības, lai lietotāju brīdinātu, ka vielas turpmākās pārveidošanas rezultātā var rasties bīstama 
forma. 

Klasificēšanā bīstamībai ūdens videi organiskās vielas parasti tiek testētas izšķīdinātā formā. Šīs 
pieejas izņēmumi ir kompleksas un daudzkomponentu vielas, metāli un to savienojumi. 
Alternatīvu pieeju piemēri ir ūdensšķīduma frakciju (WAF) lietošana kompleksām un 
daudzkomponentu vielām, kuru toksicitātes robežvērtības ir saistītas ar noslodzi, kā arī 
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testēšanas stratēģija metāliem un to savienojumiem, ja testēšanā lietotā specifiskā forma (t. i., 
daļiņu izmērs) ir standartizēta un formas vai fizikālie stāvokļi netiek ņemti vērā. 

1.3 ĪPAŠI GADĪJUMI, KAD NEPIECIEŠAMS papildu NOVĒRTĒJUMS — 
BIOLOĢISKĀS PIEEJAMĪBAS TRŪKUMS 

1.3.1 Definīcija 

Biopieejamība ir līmenis un pakāpe, kādā viela tiek absorbēta organismā un ir pieejama 
vielmaiņai vai savstarpējai iedarbībai ar bioloģiski nozīmīgiem receptoriem. Biopieejamība 
(bioloģiskā pieejamība) ietver gan atbrīvošanos no nesējvielas (ja pieejama) un absorbēšanu 
organismā (IPCS 2004). 

1.3.2 Biopieejamība 

12. pants

Īpaši gadījumi, kad vajadzīgs papildu novērtējums 

Ja, veicot novērtēšanu saskaņā ar 9. pantu, konstatē turpmāk uzskaitītās īpašības vai 
ietekmi, ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji tās ņem vērā klasificēšanā: 
[…] 
b) pārliecinoši zinātniski eksperimentāli dati liecina, ka viela vai maisījums nav bioloģiski
pieejams, un ir pārbaudīts, ka šie dati ir pietiekami un ticami;
[…]

Parasti bīstamību klasificēšanā netiek īpaši izvērtēta biopieejamība, jo sistēmiskas 
toksicitātes novērojums precīzi parāda biopieejamības pakāpi. No otras puses, ja testā 
netiek pierādīta toksicitāte, tā cēlonis var būt vielas sākotnējās toksicitātes neesamība 
vai biopieejamības trūkums izmantotajā testa sistēmā. Tomēr, kā norādīts CLP regulas 
12. panta b) punktā, iespējami gadījumi, kad nepieciešama biopieejamības īpaša izvērtēšana.

Kopumā, lai viela vai maisījums iedarbotos uz bioloģisku vai vides sistēmu, jābūt 
zināmai  biopieejamības pakāpei. Tādēļ secināms, ka viela vai maisījums nav 
klasificējami, ja ar starptautiski pieņemtajām testēšanas metodēm, piemēram, atbilstoši 
Padomes regulai (EK) Nr. 440/2008, noteiktos, neapšaubāmos eksperimentu  datos  pierādīts,  
ka  viela  vai  maisījums  bioloģiski nav pieejams (GHS 1.3.2.4.5.1. nodaļa Viela, kas bioloģiski 
nav pieejama, tomēr var reaģēt ar nesējvielu, pārveidojoties par šķīstošām, pieejamām 
formām. Dažādām vielām šā procesa, kas klasificēšanas nolūkiem tiek dēvēts par 
“transformāciju”, līmenis un pakāpe var ievērojami atšķirties, un tas ir svarīgs faktors, lai 
noteiktu atbilstošo bīstamības kategoriju (sk. IV pielikuma IV.1 nodaļu). 

Izskatot maisījuma bioloģisko nepieejamību, izvērtējuma pamatā būtu jābūt datiem par visām 
būtiskajām maisījuma sastāvdaļām. Turklāt jāapsver sastāvdaļu savstarpējās iedarbības 
potenciāls, kas varētu ietekmēt maisījuma vai kādas sastāvdaļas biopieejamību. 

Apsvērumi par biopieejamību ir būtiski tikai attiecībā uz veselības vai vides bīstamību 
klasifikāciju, un tie neattiecas uz fizikālajām bīstamībām. 
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1.3.2.1 Bīstamības cilvēku veselībai 

Tiek pieņemts, ka kaut kādā mērā visām vielām un maisījumiem ir biopieejamība. Tomēr ir daži 
īpaši gadījumi, kad biopieejamība var ietekmēt bīstamību klasifikāciju. Piemēram, dažu metālu 
un polimēru gadījumā, kad uzsūkšanos (jeb absorbēšanu) var ietekmēt fizikālās formas veids 
(metāli kā cietas vielas) un molekulu izmērs (polimēri ir ļoti lielas molekulas) vai to fizikāli 
ķīmiskās īpašības. Ja piegādātājs ierosina mainīt bīstamības klasifikāciju, pamatojoties uz 
biopieejamību, lai pierādītu secinājumus par biopieejamības neesamību, piegādātājam 
jānodrošina adekvāti un neapšaubāmi dati. Iespējams, ka vienā iedarbības ceļā vielai ir 
biopieejamība, bet citā — nav (piemēram, viela tiek absorbēta ieelpojot, bet netiek absorbēta 
caur ādu). Šādos gadījumos biopieejamības neesamības dēļ attiecīgajam ceļam var mainīt 
klasifikāciju. 

Klasificēšanā daļēja nozīme var būt informācijai par relatīvo biopieejamību (piemēram, relatīvais 
absorbcijas daudzums) attiecīgās ķīmisko vielu grupas/kategorijas ietvaros. Iespējams, ka 
biopieejamības datus izvērtējot daļēji kvantitatīvā veidā, tiktu noteikta klasifikācija tādā pašā 
bīstamības klasē, bet citā kategorijā, pamatojoties uz faktu, ka biopieejamības apmērs tiktu 
aprakstīts ar relatīvo iedarbīgumu. Kopumā lēmums par mazāku biopieejamību jāpamato ar 
neapgāžamiem pierādījumiem un pierādījumu daudzuma noteikšanu, izmantojot ekspertu 
slēdzienu. 

Informācija par biopieejamību parasti tiek iegūta no adekvātiem, uzticamiem un pārliecinošiem 
toksikokinētikas pētījumiem visiem būtiskajiem iedarbības ceļiem, kā arī visām attiecīgajām 
fizikālo stāvokļu formām, kurās viela un/vai vielas metabolīts(-i) tiek kvantificēti organisma 
šķidrumos un/vai mērķorgānos. Jāievēro, ka, ja tiek secināts, ka biopieejamība ir zema vai tās 
nav vispār, ir nepieciešami pierādījumi, un šāds secinājums jāpamato ar neapšaubāmiem 
datiem un ekspertu slēdzienu. 

Parasti tiek pieņemts, ka vielai vai maisījumam ir biopieejamība, ja ir pieejami dati no in vitro 
pētījumiem, kuros redzams, ka viela vai maisījums šķīst ķermeņa šķidrumos vai mākslīgi 
simulētos ķermeņa šķidrumos. Turklāt secinājumus par vielas vai maisījuma biopieejamību var 
pamatot ar apsvērumiem par vielas fizikālajām īpašībām, kas atvasinātas no struktūras 
aktivitātes attiecībām (SAR). Noteiktos izņēmuma apstākļos iespējams, ka vielu pašu par sevi 
vai maisījumu var uzskatīt par bioloģiski nepieejamu, pamatojoties uz atbilstošiem in vitro 
datiem, piemēram, no ādas absorbēšanas modeļiem, apsvērumiem par SAR, vai ņemot vērā 
vielas fizikālās īpašības, ja atbilstošā analīzē tiek ņemtas vērā iepriekš izklāstītās attiecīgās 
prasības. 

1.3.2.2 Bīstamība videi 

Bīstamības ūdens videi klasifikācijas pamatā ir trīs sastāvdaļas: toksicitāte ūdens videi, 
bioakumulācija un sadalīšanās. Toksicitātes mērījums ūdens organismiem un tās izmantošana 
bīstamību klasificēšanas sistēmā izraisa vairākas sarežģītas problēmas. Vielas deva netiek 
ievadīta tieši organismā, bet gan ūdenī, kurā dzīvo organisms. Lai gan tas precīzāk apraksta 
veidu, kādā organisms saņems devu apkārtējā vidē, tas neļauj tieši kontrolēt devu, kas zīdītāju 
toksicitātes testēšanā ir nozīmīga daļa. Deva ir ierobežota ar vielas biopieejamību, savukārt 
maksimālo devu nosaka pēc šķīdības ūdenī. 

Parasti tiek pieņemts, ka toksiskā ietekme tiek mērīta tikai pēc izšķīdinātās frakcijas iedarbības, 
t. i., organismi ir pakļauti ūdenī izšķīdināto vielu iedarbībai. Tiek pieņemts, ka vielas tiks
absorbētas organismos caur pasīvo difūziju vai arī tiks aktīvi uzņemtas ar specifisku mehānismu
palīdzību. Tādēļ dažādiem organismiem biopieejamība var atšķirties. Bioakumulācijas gadījumā
iedarbība caur muti jāapsver vielām, kurām ir liela Log Kow vērtība. Turpmāki norādījumi par
molekulas izmēra izraisītās biopieejamības ietekmi un kā tas attiecas uz bīstamību ūdens videi
klasifikāciju, atrodami šā dokumenta III pielikumā.
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Nav izstrādātas specifiskas vides testēšanas metodes, lai mērītu vielu vai maisījumu bioloģisko 
pieejamību. Šis aspekts ir ņemts vērā toksicitātes testēšanas metodoloģijā un, ja tiek noteikta 
nelabvēlīgā ietekme, tad viela tiek atbilstoši klasificēta. 

Vielas, kurām trūkst biopieejamība, netiks absorbētas iedarbībai pakļautajos organismos, un 
toksiskas ietekmes trūkuma dēļ šīs vielas netiks klasificētas, ja vien nav zināms, ka vielas 
sadalās vai pārveidojas, veidojot bīstamas vielas. Skatiet piemēru par metālu klasificēšanas 
stratēģiju, kas ir sniegta šā dokumenta IV pielikumā. 

1.4 VIELU KATEGORIJU LIETOŠANA (ANALOĢIJU PRINCIPS UN 
GRUPĒŠANA) UN (Q)SAR IZMANTOŠANA KLASIFICĒŠANAI UN 
MARĶĒŠANAI 

5. panta 1. punkts. Vielas ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji identificē svarīgāko
pieejamo informāciju, lai noteiktu, vai viela rada fizikālu bīstamību, bīstamību veselībai
vai videi, kā minēts I pielikumā, konkrētāk – šādu informāciju:

[…] 
c) jebkādu citu informāciju, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006
XI pielikuma 1. nodaļu;

6. panta 1. punkts. Maisījuma ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji identificē
svarīgāko pieejamo informāciju par maisījumu vai tajā ietvertajām vielām, lai noteiktu,
vai maisījums rada fizikālu, veselības vai vides bīstamību, kā minēts I pielikumā,
konkrētāk – šādu informāciju:

[…] 

c) jebkādu citu informāciju, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI
pielikuma 1. nodaļu, attiecībā uz pašu maisījumu vai tā sastāvā esošajām vielām;

REACH regulas XI pielikuma 1. nodaļā ir sniegts datu saraksts, kas lietojams testēšanas vietā, 
ja standarta dati nav pieejami. Šajā pielikumā ir norādīts, kad vielu klasificēšanai var 
izmantot (Q)SAR, analoģiju principu un grupēšanas rezultātus. Tajā norādīts, ka testēšanas 
vietā var izmantot (Q)SAR rezultātus, ja (Q)SAR modeļi ir zinātniski validēti, 
“viela atbilst piemērojamajam domēnam”, “rezultāti ir adekvāti klasificēšanai un 
marķēšanai” un “piemērotajai metodei ir nodrošināta adekvāta un uzticama 
dokumentācija”. Ar analoģiju principu un grupēšanu sagatavotos rezultātus, atbilstoši šiem 
pašiem principiem, var izmantot klasificēšanai un marķēšanai, ja tie ir “adekvāti 
klasificēšanai un marķēšanai”, “adekvāti un uzticami aptver atbilstīgajā testēšanas metodē 
aprakstītos galvenos parametrus”, “aptver iedarbības ilgumu, kas ir samērojams ar vai 
ilgāks par atbilstošu testēšanas metodi” un “piemērotajai metodei ir nodrošināta 
adekvāta un uzticama dokumentācija”. Pierādījumu daudzums jāizmanto, ja kritērijus 
nevar tieši piemērot pieejamajiem datiem atbilstoši CLP regulas 9. panta 3. punktam. Šī 
pieeja ir detalizētāk aprakstīta CLP regulas I pielikuma 1.1.1. iedaļā.

REACH regulas XI pielikumā nav sniegti īpaši norādījumi par to, vai ar vienu no 
metodēm  iegūtais rezultāts ir “adekvāts klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem”. Tomēr 
svarīgi ievērot, ka vairums klasificēšanas kritēriju ir tieši saistīti ar specifiskām testēšanas 
metodēm. 

Tādēļ (Q)SAR, analoģiju principa un grupēšanas rezultātu atbilstība jāizvērtē līdztekus 
kritērijiem, ņemot vērā, ka parasti atsevišķās metodēs mēģina izvērtēt tādas pašas bīstamības 
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kā kritērijos. Tomēr, ja grupēšana, analoģiju principa un (Q)SAR rezultāti tiek lietoti atsevišķi 
vai kā daļa no klasificēšanas pamata, parasti, lai pieņemtu lēmumu par klasificēšanu, jāizmanto 
pierādījumu daudzums un ekspertu slēdziens. 

CLP regulas I pielikuma 1.1.1.3. iedaļā ir aprakstīti apsvērumi par kategoriju pieeju, kurā, lai 
klasifikācijas kategorijai noteiktu pierādījumu daudzumu, tiek ietverti grupēšanas, analoģiju 
principu un (Q)SAR rezultāti. 

I pielikums. 1.1.1.3. punkts. Noteikšana pēc pierādījumu daudzuma nozīmē, ka visa 
pieejamā informācija, kas attiecas uz bīstamības noteikšanu, tāda kā piemēroto in vitro 
pārbaužu rezultāti, attiecīgie dati no pētījumiem ar dzīvniekiem, informācija, ko gūst, 
piemērojot kategoriju pieeju (grupēšana, savstarpējas atsauces), (Q)SAR rezultāti, 
pieredze, ko gūst par iedarbību uz cilvēkiem, piemēram, dati par arodslimībām un dati no 
nelaimes gadījumu datu bāzēm, epidemioloģisku un klīnisku pētījumu rezultāti, kā arī no 
pienācīgi dokumentētu gadījumu izpētes un vērojumiem, tiek apsvērta kopīgi. Atbilstošs 
svars piešķirams datu kvalitātei un konsistencei. Attiecīgā gadījumā novērtē arī informāciju 
par vielām vai maisījumiem, kas saistīti ar klasificējamajām vielām vai maisījumiem, kā 
arī pētījumu rezultātus par iedarbības vietu un mehānismu vai iedarbības veidu. Vienā 
novērtējumā pēc pierādījumu daudzuma apvieno kā pozitīvos, tā negatīvos rezultātus. 

IR/CSA R.6. nodaļa sniedz plašus padomus par (Q)SAR un vielu grupēšanas lietošanu, 
tostarp norādījumus par analoģiju principu un datu kopas izveidi bīstamības izvērtēšanai. 
Norādījumi par (Q)SAR un grupēšanas lietošanu specifiskām bīstamības klasēm ir doti IR/CSA 
R.7. nodaļā.

Nav ieteicams izmantot analoģiju principu, grupēšanu un (Q)SAR kā vienīgos informācijas 
elementus, lai iegūtu datus par fizikāli ķīmiskajām pamatīpašībām, jo parasti jābūt 
pieejamiem uzticamiem datiem vai arī tie ir viegli iegūstami testējot. Tomēr bieži ir 
iespējamas praktiskas problēmas ar vielu fizikāli ķīmisko īpašību testēšanu, īpaši ar UVCB 
vielām, kuru īpašības var būt atkarīgas no mainīgā sastāva. 
Tādēļ katram gadījumam atsevišķi būtu jāapsver atbilstība piemērot fizikāli ķīmisko 
izvērtējumu, izmantojot analoģiju principu, kategorizēšanu un (Q)SAR. 

Ņemot vērā plašu vadlīniju pieejamību, katrai pieejai tālāk ir sniegts tikai īss apraksts. 
Maisījumu klasificēšanu skatiet šā dokumenta 1.6. nodaļā. 

1.4.1 (Q)SAR 

Struktūras aktivitātes attiecību modelis un kvantitatīvais struktūras attiecību modelis, kas 
kopā tiek saukti par (Q)SAR, IR/CSA R.6.1.1. nodaļā tiek definēti kā teorētiskie modeļi, 
kas izmantojami, lai kvalitatīvā vai kvantitatīvā veidā paredzētu savienojumu fizikāli 
ķīmiskās, bioloģiskās (piemēram, toksikoloģiskās) īpašības vai ietekmi uz vidi, zinot to ķīmisko 
struktūru. 

Jāievēro, ka (Q)SAR rezultātu izmantošanai lietotājam jābūt pietiekami pieredzējušam, lai 
izprastu izvēlēto (Q)SAR piemērotību un lai interpretētu rezultātus attiecībā uz to uzticamību 
un atbilstību klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem. 

Plaši norādījumi par (Q)SAR lietošanu bīstamību noteikšanā ir aprakstīti IR/CSA R.6.1. 
nodaļā. Norādījumi par (Q)SAR lietošanu klasificēšanā un marķēšanā atbilstoši DDL arī ir 
sniegti  IR/CSA R.6.1.4.2. nodaļā. Šie norādījumi ir tieši piemērojami CLP regulai. Jāievēro, ka 
(Q)SAR pieeja nav tieši piemērojama neorganiskām vielām.

1.4.2 G rupēšana

IR/CSA R.6.2. nodaļā ir dotas norādes par vielu grupēšanu, lai izvērtētu bīstamību. 
REACH regulas XI pielikumā ir aprakstīta iespēja izvērtēt vielas, nevis katru atsevišķi, bet 
grupējot tās kategorijās. Vielas kategorija ir vielu grupa, kuras paredzamās fizikāli ķīmiskās 
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īpašības, ietekme uz cilvēku veselību, vidi un/vai uzvedības īpašības apkārtējā vidē ir līdzīgas 
vai arī strukturālās līdzības dēļ tām ir paredzams modelis. 

Grupēšanas lietošana bīstamības izvērtēšanā kategoriju pieeja nozīmē, ka katrai vielai nav 
jātestē visas bīstamības. Trūkstošos datus var iegūt ar savstarpējām atsaucēm interpolējot, 
kā arī veicot tendenču analīzi un (Q)SAR, turklāt kopējiem datiem šai kategorijai 
jānodrošina atbilstošs atbalsts bīstamību izvērtēšanai. 

Visu vielu klasifikācija sākotnēji paredzētajā kategorijā var būt neatbilstoša, jo vielas var 
atbilst vairāk nekā vienai bīstamības kategorijai. Pieredze liecina, ka iedarbība iespējama 
dažām, bet ne visām no sākotnēji izvēlētās kategorijas vielām. Viens piemērs ir glikola ēteri, 
kad dažām kategorijas vielām ir toksiska iedarbība uz reproduktīvo sistēmu, bet citām nav. 
Citos gadījumos kategorijā iespējama nemainīga tendence, kad izrietošām iedarbībām ir 
piešķiramas dažādas klasifikācijas (IR/CSA, R.6.2.1.2. nodaļa). Šādos gadījumos dažādām 
bīstamības klasēm ieteicams izmantot apakškategorijas, kad katrai apakškategorijai 
piešķirama atbilstošākā klasifikācija. 

1.4.3 Analoģiju princips 

Analoģiju princips ir vienas vielas (“avota”) bīstamības specifiskās informācijas lietošana, lai 
citai vielai (“mērķim”) paredzētu šo pašu bīstamību, ja uzskatāms, ka šai vielai ir līdzīgas 
fizikāli ķīmiskās, uzvedības apkārtējā vidē un/vai (eko)toksikoloģiskās īpašības. Tā pamatā 
var būt strukturālā līdzība (piemēram, (Q)SAR) pamatvielai vai tās pārveidošanās produktiem, 
kā arī to biopieejamība, biosasniedzamība vai zināmās fizikāli ķīmiskās īpašības, piemēram, 
šķīdība ūdenī. Analoģiju principu var izmantot, lai raksturotu fizikāli ķīmiskās īpašības, 
uzvedību apkārtējā vidē, iedarbību uz cilvēku veselību un ekotoksicitāti. Noteiktām vielām, 
neskaitot testu datus, var būt vērtīga informācija par biežāk sastopamajiem, nozīmīgākajiem 
metabolītiem vai par testētajām vielām vai prekursoriem (IR/CSA R.6.2.5.2. nodaļā un 
OECD 2004. Visām bīstamības klasēm analoģiju principu var izmantot kvalitatīvā vai 
kvantitatīvā veidā. Plašāki norādījumi par analoģiju principa lietošanu ir atrodami IR/CSA 
R.6.2.2.1. nodaļā.

Īpaši norādījumi noteiktiem vielu veidiem, piemēram, reakcijas produktiem un 
daudzkomponentu vielām, kompleksām vielām, izomēriem, metāliem, metālu savienojumiem 
un citiem neorganiskiem savienojumiem, ir aprakstīti IR/CSA R.6.2.5. nodaļā. Tas ir tādēļ, 
ka vielu kategoriju koncepcija tradicionāli tiek plaši izmantota bīstamību klasificēšanā un 
zināmā mērā arī riska izvērtēšanai. 

1.5 SPECIFISKĀS ROBEŽKONCENTRĀCIJAS UN M KOEFICIENTI 
1.5.1 Specifiskās robežkoncentrācijas 

10. panta 1. punkts. Specifiskās robežkoncentrācijas un vispārīgās robežkoncentrācijas
ir robežvērtības, ko nosaka vielai, norādot robežlielumu, kuru sasniedzot vai pārsniedzot
vielas klātbūtne citā vielā vai maisījumā kā identificēts piemaisījums, piedeva vai
atsevišķa sastāvdaļa var likt vielu vai maisījumu klasificēt kā bīstamu.

Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja 
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir 
acīmredzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto 
koncentrāciju jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā 
noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei. 
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Izņēmuma apstākļos specifiskās robežkoncentrācijas var noteikt ražotājs, importētājs vai 
pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša zinātniska informācija 
par to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav acīmredzamā līmenī, 
kas pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas attiecīgajai bīstamības klasei 
vai pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju 
attiecīgajai bīstamības klasei. 

10. panta 3. punkts. Neatkarīgi no 1. punkta specifiskās robežkoncentrācijas nenosaka
harmonizētām bīstamības klasēm vai diferenciācijām VI pielikuma 3. daļā ietvertajām
vielām.

Specifiskās robežkoncentrācijas (SCL) koncepcija ļauj piemērot saskaņotu noteiktu bīstamu vielu 
un maisījumu klasifikāciju, pamatā izmantojot vielu iedarbīgumu, kā arī citu vielu klasifikāciju, 
kuras satur šīs vielas kā piemaisījumus, palīgvielas vai atsevišķas sastāvdaļas. SCL koncepcija ir 
piemērojama tikai bīstamībām cilvēku veselībai. Fizikālajām bīstamībām klasifikācijas pamatā 
vajadzības gadījumā jāizmanto attiecīgā maisījuma testa dati. 

SCL atvasināšanas procedūra katrai bīstamības veselībai klasei ir atšķirīga, un tādēļ attiecīgajās 
šā dokumenta iedaļās ir sniegti norādījumi par SCL noteikšanu. 

Norādījumi par SCL noteikšanu ir izklāstīti atšķirīgu bīstamības veselībai klašu nodaļās. Vispārīgs 
pārskats par SCL piemērošanu un SCL noteikšanu bīstamības veselībai ir sniegts šajā nodaļā. 

Vispārīgas norādes ir sniegtas tālāk 1.5.1 a) tabulā 
SCL dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgajām robežkoncentrācijām (GCL), kas 
aprakstītas CLP regulas I pielikuma attiecīgajās iedaļās par bīstamībām cilvēku veselībai. Ja CLP 
regulas VI pielikumā ir noteiktas specifiskās robežkoncentrācijas, tad jāpiemēro tās. Turklāt CLP 
regulas VI pielikuma harmonizētajā klasifikācijā piegādātāji nevar noteikt savas SCL. 

SCL jānosaka atbilstoši CLP regulai un tām jābūt pieejamām C&L sarakstā. 

1.5.1 a) tabula Bīstamību veselībai SCL noteikšanas iespējas atbilstoši šo vadlīniju 
atbilstīgajās nodaļās aprakstītajam 

Bīstamības klase Kategorija SCL mazāka 
par GCL 

SCL lielāka par GCL 
(izņēmuma 
apstākļos) 

Norādījumi 

Akūta toksicitāte visas neattiecas neattiecas nav nepieciešams 

Kodīgs/kairinošs 
ādai visas jā jā sk. 3.2. nodaļu 

Nopietni acu 
bojājumi / acu 
kairinājums  

visas jā jā sk. 3.3. nodaļu 

Sensibilizācija 
ieelpojot 1 nē nē šobrīd nav iespējams 

noteikt, sk. 3.4. nodaļu 

Sensibilizācija 
nonākot saskarē ar 
ādu  

1 jā jā sk. 3.4. nodaļu 
(skat. iepriekš) 

Cilmes šūnu 
mutagenitāte visas nē nē šobrīd nav iespējams 

noteikt 
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Bīstamības klase Kategorija SCL mazāka 
par GCL 

SCL lielāka par GCL 
(izņēmuma 
apstākļos) 

Norādījumi 

Kancerogenitāte visas jā jā sk. 3.6. nodaļu 

Toksisks 
reproduktīvai 
sistēmai 

visas jā jā sk. 3.7. nodaļu 
un VI pielikumu 

STOT-SE 1 jā nē 

2 nē nē 

3 jā jā 

STOT-RE 1 jā nē 

2 nē nē 

sk. 3.8. nodaļu 

sk. 3.8. nodaļu 

sk. 3.8. nodaļu 

sk. 3.9. nodaļu 

sk. 3.9.  nodaļu

Bīstams ieelpojot 1 neattiecas neattiecas nav nepieciešams 

1.5.2 Reizināšanas koeficienti (m koeficienti) 

SCL nav piemērojamas bīstamība klasei “Bīstams ūdens videi”. Tā vietā tiek izmantota m 
koeficienta koncepcija.  

M koeficienti tiek lietoti, piemērojot summēšanas metodi, kad klasificē maisījumu, kas satur 
vielas, kas ir klasificētas kā ļoti toksiskas. M koeficientu koncepcija ir izveidota, lai piešķirtu 
lielāku nozīmi ļoti toksiskām vielām maisījumu klasificēšanā. M koeficienti ir piemērojami tikai 
vielu koncentrācijām, kas klasificētas kā bīstamas ūdens videi (kategorijas “akūts 1” un 
“hronisks 1”), un tos izmanto, lai ar summēšanas metodi klasificētu maisījumu, kura sastāvā 
atrodas šī viela. Tomēr tie ir vielai specifiski, un ir svarīgi tos noteikt, kad tiek klasificēta viela.  

Tālākos norādījumus par m koeficienta noteikšanu, skatiet šā dokumenta 4.1.3.3.3. nodaļā. 

M koeficientus jānosaka atbilstoši CLP regulas 10. pantam, un tiem jābūt pieejamiem C&L 
sarakstā.  

10. panta 2. punkts. M koeficientu vielām, kas klasificētas kā bīstamas ūdens videi
(akūtas 1. kategorijas vai hroniskas 1. kategorijas vielas), nosaka ražotāji, importētāji un
pakārtoti lietotāji.

10. panta 4. punkts. Neatkarīgi no 2. punkta m koeficientus nenosaka harmonizētām
bīstamības klasēm vai diferenciācijām VI pielikuma 3. daļā ietvertajām vielām, kurām
šajā daļā ir norādīts m koeficients.

Tomēr, ja VI pielikuma 3. daļā m koeficients nav noteikts vielām, kas klasificētas kā 
bīstamas ūdens videi – akūta 1. kategorija vai hroniska 1. kategorija –, m koeficientu 
nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, balstoties uz datiem, kas pieejami 
par attiecīgo vielu. Ja maisījumu, kurā ir konkrētā viela, klasificē ražotājs, importētājs vai 
pakārtots lietotājs, izmantojot summēšanas metodi, izmanto minēto m koeficientu. 
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Ja CLP regulas VI pielikuma harmonizētajā klasifikācijā m koeficients nav noteikts, atbilstoši 
CLP regulas 10. panta 4. punktam m koeficientus nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots 
lietotājs. 

1.6 MAISĪJUMI 
1.6.1 Maisījumu klasificēšana 

Atbilstoši CLP regulai maisījumu klasificēšanā tiek noteiktas tās pašas bīstamības kā vielām. 
Parasti un tāpat kā vielām, kur tas ir piemērojams, klasifikācijas noteikšanai primāri jāizmanto 
pieejamie dati par maisījumu kā veselumu. Ja tas nav iespējams, var izmantot citas maisījumu 
klasificēšanas pieejas. 

Ir svarīgi izvēlēties piemērotāko metodi, lai maisījumam noteiktu klasifikāciju katrā bīstamības 
klasē, diferenciācijā vai kategorijā. Metode būs atkarīga no tā, vai maisījumam izvērtē fizikālas, 
veselības vai vides bīstamības, kā arī no pieejamās informācijas veida un kvalitātes (par formu 
vai fizikālo stāvokli skatiet šā dokumenta 1.2.3. nodaļu).   

Svarīgi ir skaidri saprast, kādas vielas un maisījumus satur maisījums. Vielu pamatinformācijā 
jāiekļauj vielas identitāte, klasifikācija, kā arī visas piemērotās SCL vai m koeficienti, 
koncentrācija maisījumā un attiecīgā gadījumā detalizēta informācija par piemaisījumiem un 
piedevām, tostarp to identitāti, klasifikāciju un koncentrāciju. Ja maisījuma sastāvdaļa pati par 
sevi ir maisījums, tad ir jāiegūst informācija par maisījuma sastāvdaļām, kā arī to 
koncentrācijām, klasifikācijām un visām piemērotajām SCL vai m koeficientiem. 

Noderīgi šādas informācijas avoti ir vielas vai maisījuma ražotāja nodrošinātās DDL, 
ECHA nodrošinātais C&L saraksts, kurā ir iekļauta arī CLP regulas VI pielikumā uzskaitītā vielu 
harmonizētā klasifikācija.  

REACH regula, 31. panta 3. punkts. 

Piegādātājs pēc saņēmēja lūguma nodrošina viņam saskaņā ar II pielikumu sastādītu 
drošības datu lapu, ja maisījums neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I un II sadaļu, bet tas satur: 

a) individuālā koncentrācija, kas līdzinās ≥ 1 % masas procentam maisījumos, kas nav
gāzes, un ≥ 0,2 % vai lielāks masas procents maisījumos, kas ir gāzes, vismaz vienai
vielai, kas rada bīstamību cilvēku veselībai vai videi; vai

b) individuālā koncentrācija, kas līdzinās ≥ 0,1 % masas procentam maisījumos, kas nav
gāzes, vismaz vienai vielai, kas ir 2. kategorijas kancerogēna vai 1.A, 1.B un 2.
kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1. kategorijas ādas jutīgumu
izraisoša viela, 1. kategorijas elpošanas orgānu jutīgumu izraisoša viela vai viela, kas
ietekmē laktāciju vai rada sekas laktācijas procesā vai kas saskaņā ar XIII pielikumā
izklāstītajiem kritērijiem ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva, vai ir iekļauta saskaņā
ar 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā citu iemeslu dēļ nekā tie, kas minēti a)
apakšpunktā; vai

c) vielu, kam ir noteiktas Kopienas arodekspozīcijas robežvērtības.

PIEZĪME: Ar 2015. gada 1. jūniju 31. panta 3. punkts ir labots ar CLP regulas 59. panta
2. b) punktu un ir šāds:

Piegādātājs pēc saņēmēja lūguma nodrošina viņam saskaņā ar II pielikumu sastādītu 
drošības datu lapu, ja maisījums neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I un II sadaļu, bet tas satur: 

a) individuālā koncentrācija, kas līdzinās ≥ 1 % masas procentam maisījumos, kas nav
gāzes, un ≥ 0,2 % vai lielāks masas procents maisījumos, kas ir gāzes, vismaz vienai
vielai, kas rada bīstamību cilvēku veselībai vai videi; vai
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Lai iegūtu papildu informāciju, var būt nepieciešama turpmāka saziņa ar piegādātāju. 
Piemēram, lai iegūtu informāciju par piegādātā maisījuma sastāvu.  

Katrai bīstamības klasei atsevišķi maisījumu klasificēšanā jāievēro tālāk 1.6.1 a) 
attēlā norādītā rīcību secība. 

b) individuālā koncentrācija, kas līdzinās ≥ 0,1 % masas procentam maisījumos, kas nav
gāzes, vismaz vienai vielai, kas ir 2. kategorijas kancerogēna vai 1.A, 1.B un 2.
kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1. kategorijas ādas jutīgumu
izraisoša viela, 1. kategorijas elpošanas orgānu jutīgumu izraisoša viela vai viela, kas
ietekmē laktāciju vai rada sekas laktācijas procesā vai kas saskaņā ar XIII pielikumā
izklāstītajiem kritērijiem ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga
un ļoti bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar XIII pielikumā konkretizētajiem kritērijiem,
vai ir iekļauta saskaņā ar 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā citu iemeslu dēļ nekā
tie, kas minēti a) apakšpunktā; vai

c) vielu, kam ir noteiktas Kopienas arodekspozīcijas robežvērtības.
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1.6.1 a) attēls. Maisījumu klasificēšana

Piezīme. Ir jāņem vērā ekspertu slēdziena un pierādījumu daudzuma noteikšanas principi 
(CLP regulas 9. panta 3. un 4. punkts un I pielikuma 1.1.1. iedaļa). 

1.6.2 Fizikālo bīstamību klasificēšana 

Vairumam maisījumu fizikālā bīstamība jānosaka, izmantojot testēšanu, kuras pamatā ir 
CLP regulas I pielikuma 2. daļā aprakstītās metodes vai standarti. Dažos gadījumos, piemēram, 
bīstamības klases “Uzliesmojoši šķidrumi” gadījumā, maisījumu klasifikāciju var iegūt, veicot 
aprēķinu (sk. CLP regulas I pielikuma 2.6.4.2. un 2.6.4.3. iedaļas). 

Testēšanas metodes var atrast, piemēram, ANO “Testu un kritēriju rokasgrāmatā”, skatiet 
tīmekļa vietnē http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html, ko parasti 
izmanto vielu un maisījumu klasificēšanai tos pārvadājot. Gadījumos, kad ir pieejami testu 
rezultāti, kas balstīti uz citām metodēm vai standartiem, šos datus tomēr arī var izmantot, ja tie 

Ir maisījums, ko klasificē 

Ir jāsagatavo visa pieejamā informācija 

Vai par maisījumu pieejamie testu dati ir 
pietiekami, lai veiktu klasificēšanu?  

(CLP regulas 9. panta 2. un 3. punkts) 
(Fizikālām bīstamībām izvērtējiet, vai ir 

nepieciešams veikt jaunus testus. Skatiet 
kritērijus.)  

Klasificējiet maisījumu 
attiecīgajā bīstamības 
kategorijā 

Vai ir pieejami dati par 
līdzīgiem testētiem 

maisījumiem un 
atsevišķām bīstamām 

sastāvdaļām?  

Vai ir pieejami dati par 
bīstamību visām vai 
dažām sastāvdaļām?  

Nav iespējams klasificēt maisījumu — 
sazinieties ar sastāvdaļu piegādātājiem, lai 

iegūtu papildu informāciju. 

Lai maisījumu klasificētu attiecīgajā 
bīstamībā, izmantojiet zināmos vai 

atvasinātos atsevišķu sastāvdaļu datus 
par bīstamību saskaņā ar CLP regulas 

I pielikuma 3. un 4. daļās 
aprakstītajām citām metodēm. 

Vai var piemērot 
kādu no 

savienošanas 
principiem?  

Klasificējiet 
maisījumu 
attiecīgajā 
bīstamības 
kategorijā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē Nē 

Nē 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
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ir atbilstīgi bīstamības noteikšanai. Pieņemot lēmumu par rezultātu atbilstību, tie jāpārbauda 
iesaistītajam ekspertam, lai pārliecinātos, ka ir pieejama pietiekama dokumentācija, kas ļauj 
izvērtēt izmantoto testu atbilstību un to, vai tests tika veikts pietiekami kvalitatīvi. 

Ievērojiet, ka praksē vielas vai maisījuma fizikālās bīstamības var atšķirties no testos 
noteiktajām, piemēram, noteiktu amonija nitrātus saturošu savienojumu 
(sprādzienbīstamas/oksidējošās īpašības) un noteiktu haloginēto ogļūdeņražu (uzliesmošanas 
īpašības) gadījumā. Šāda pieredze jāņem vērā, veicot klasificēšanu (CLP regulas 12. panta 
a) punkts).

Pieejamā vai sagatavotā informācija ir jāpārbauda, lai noteiktu, vai tā ir tieši salīdzināma ar 
attiecīgo bīstamības kritēriju, un ja ir, tad to var izmantot, lai nekavējoties iegūtu klasifikāciju. 
Ja kritērijus nevar tieši piemērot pieejamajiem datiem, jāizmanto eksperta slēdziens pieejamās 
informācijas izvērtēšanā, nosakot pierādījumu daudzumu (CLP regulas 9. panta 3. punkts un 
CLP regulas I pielikuma 1.1.1. punkts). 

1.6.3 Bīstamības veselībai un videi 

Lai klasificētu bīstamības veselībai un videi, pārbaudiet, vai ir pieejama šāda informācija: 

• par pašu maisījumu;

• par līdzīgiem testētiem maisījumiem un sastāvā esošajām vielām; vai

• par maisījumā esošo vielu un to koncentrāciju klasifikāciju.
Kā norādīts šīs nodaļas ievadā, ja nodrošinātā informācija par vielām vai maisījumiem nav 
pietiekama klasificēšanas nolūkiem, jāsazinās ar piegādātāju. 

Pieejamā informācija par attiecīgo bīstamību noteiks, vai maisījuma klasificēšanā jāizmanto 
tālāk norādītās pieejas šādā secībā (CLP regulas 9. pants): 

a. klasifikācija, kas iegūta, izmantojot datus par pašu maisījumu (sk. 1.6.3.1. nodaļu) un 
piemērojot vielu kritērijus saskaņā ar CLP regulas I pielikumu;

b. klasifikācija, kas iegūta, izmantojot savienošanas principus (sk. 1.6.3.2. nodaļu), un
kurā tiek izmantoti testu dati par testētiem līdzīgiem maisījumiem un sastāvā esošām
vielām; un

c. klasifikācija, kas iegūta, pamatojoties uz aprēķiniem vai koncentrācijas sliekšņiem,
tostarp SCL un m koeficientiem.

1.6.3.1 Klasifikācija, kas iegūta, izmantojot datus par pašu maisījumu 

Daudzos gadījumos ir piemērojama klasifikācija, kas iegūta, izmantojot datus par pašu 
maisījumu un piemērojot vielu kritērijus saskaņā ar CLP regulas I pielikumu. Izņēmumi ir šādi: 
CMR bīstamības (sk. CLP regulas 6. panta 3. punktu), bioakumulācijas un biosadalīšanās 
īpašības, kā arī bīstamības klases “Bīstams ūdens videi” izvērtējums, kas aprakstīti CLP regulas 
I pielikuma 4.1.2.8. un 4.1.2.9. iedaļā (sk. CLP regulas 6. panta 4. punktu). 

6. panta 3. punkts. Lai novērtētu maisījumus saskaņā ar šīs sadaļas 2. nodaļu attiecībā uz
šādām bīstamības klasēm – “cilmes šūnu mutācijas izraisošs”, “kancerogēns” un
“reproduktīvajai sistēmai toksisks”, kas minētas I pielikuma 3.5.3.1., 3.6.3.1. un 3.7.3.1.
nodaļā, ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs izmanto tikai svarīgāko pieejamo
1. punktā minēto informāciju par maisījuma sastāvā esošajām vielām.

Turklāt gadījumos, ja pieejamie pārbaužu dati par pašu maisījumu liecina par cilmes šūnu 
mutāciju izraisīšanu, kancerogenitāti vai toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un tas 
nav konstatēts informācijā par atsevišķām vielām, arī šos datus ņem vērā. 

6. panta 4. punkts. Lai novērtētu maisījumus saskaņā ar šīs sadaļas 2. nodaļu attiecībā uz
“biosadalīšanos un bioakumulāciju” izraisošām īpašībām bīstamības klasē “bīstamība ūdens
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Ja pieejamajiem datiem kritērijus nevar piemērot tieši, būtu jāizmanto ekspertu slēdziens, 
izvērtējot pieejamo informāciju, lai noteiktu pierādījumu daudzumu (CLP regulas 9. panta 3. 
punkts un CLP regulas I pielikuma 1.1.1. iedaļa).

1.6.3.2 Savienošanas principi

Klasificējot bīstamības veselībai vai videi, ne vienmēr būs pieejama informācija par pašu 
maisījumu. Tomēr gadījumos, kad ir pieejami pietiekami dati par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem un atsevišķām sastāvā esošām bīstamām vielām, CLP regula maisījuma 
klasificēšanā atļauj izmantot savienošanas principus (CLP regulas I pielikuma 1.1.3. iedaļa). Lai 
izmantotu šos savienošanas principus, jāapsver noteikti apstākļi, kas īsumā aprakstīti tālāk. 

Izvērtējot  konkrētu  bīstamību  veselībai  vai  videi,  nav  jāizmanto  visi  šā  dokumenta 1.6.3.2.1–
1.6.3.2.5 iedaļās aprakstītie savienošanas principi. Pirms izvērtēšanas jāskatās CLP regulas 
I pielikuma 3. daļa par bīstamības veselībai un 4. daļa par bīstamība videi.  

Ja maisījuma klasificēšanu nav iespējams veikt, izmantojot savienošanas principus un nosakot 
pierādījumu daudzumu atbilstoši ekspertu slēdzienam, tad maisījuma klasificēšana jāveic, 
izmantojot CLP regulas I pielikuma 3. un 4. daļā aprakstītās citas metodes. 

1.6.3.2.1 Atšķaidīšana 

Ja testētais maisījums tiek atšķaidīts ar vielu (atšķaidītāju), kurai ir vienāda vai zemāka 
bīstamības kategorija nekā vismazāk bīstamajai sākotnējā maisījumā esošajai vielai, tad var 
pieņemt, ka jaunā maisījuma attiecīgā bīstamība ir vienāda ar sākotnējā testētā maisījuma 
bīstamību. Atšķaidīšanas piemērošana maisījuma klasifikācijas noteikšanā ir attēlota 1.6.3 a) 
attēlā. 

1.6.3. a) attēls. Savienošanas principa piemērošana: atšķaidīšana maisījuma klasifikācijas

“Akūtā toksicitāte” noteikšanai 

Piemērs. Maisījums A, kam pamatojoties uz testu datiem, ir noteikta akūtas toksicitātes 
2. kategorija, tiek atšķaidīts ar atšķaidītāju B, lai izveidotu maisījumu C. Ja atšķaidītājam B ir
vienāda vai zemāka “Akūta toksicitāte” kategorija nekā maisījuma A sastāvdaļai ar vismazāko
toksicitāti un nav paredzams, ka tas ietekmēs citu sastāvdaļu bīstamības klasifikāciju,
maisījumu  C arī var klasificēt akūtas toksicitātes 2. kategorijā. Tomēr ar šo pieeju maisījumu C

videi”, kas minēta I pielikuma 4.1.2.8. un 4.1.2.9. nodaļā, ražotājs, importētājs vai 
pakārtots lietotājs izmanto tikai svarīgāko pieejamo 1. punktā minēto informāciju par 
maisījuma sastāvā esošajām vielām. 

Maisījums A 
(testēts) 

Atšķaidītājs B 
(klasifikācija ir 

zināma) 

Maisījums C (A + B) 

(nav testēts) 
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var klasificēt pārmērīgi stingri, tāpēc piegādātājs var izvēlēties izmantot pieskaitīšanas formulu, 
kas aprakstīta CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6. iedaļā (sk. 1.6.3.4.1. nodaļu). 

Ievērojiet, ka testētā maisījuma atšķaidītājs arī uzskatāms par nozīmīgu sastāvdaļu. 

Šā konkrētā savienošanas principa lietošanu apsveriet arī tādos gadījumos, kā, piemēram: 

• kairinoša maisījuma atšķaidīšana ar ūdeni;

• kairinoša maisījuma atšķaidīšana ar sastāvdaļu, kas nav klasificēta; vai

• kodīga maisījuma atšķaidīšana ar neklasificētu vai kairinošu sastāvdaļu.

Ja maisījums tiek atšķaidīts ar citu maisījumu, sk. 1.6.4.1. nodaļu. 

Bīstamības klases “Bīstams ūdens videi” ietvaros, ja maisījumu veido, atšķaidot citu 
klasificētu maisījumu vai vielu ar ūdeni vai citu absolūti netoksisku materiālu, arī maisījuma 
toksicitāti var aprēķināt, izmantojot datus par sākotnējo maisījumu vai vielu (sk. CLP 
regulas I pielikuma 4.1.3.4.3. iedaļu un 4.1.4.7. iedaļā attēloto maisījuma C piemēru).  

1.6.3.2.2 Produkta partijas 

Ja maisījuma partija tiek ražota kontrolētā procesā, var pieņemt, ka katras jaunas partijas 
bīstamības ir vienādas ar iepriekš ražotajām partijām. Šo metodi nedrīkst lietot, ja ir iemesls 
uzskatīt, ka sastāvs var ievērojami atšķirties, ietekmējot bīstamību klasifikāciju. 

1.6.3.2.3 Ļoti bīstamu maisījumu koncentrācija 

Ja testēts maisījums ir klasificēts augstākās bīstamības kategorijā vai apakškategorijā un ja šo 
kategoriju vai apakškategoriju testēto maisījumu sastāvdaļu koncentrācija ir palielināta, jauno 
netestēto maisījumu klasificē attiecīgajā kategorijā vai apakškategorijā bez papildu testēšanas 
(CLP regulas I pielikuma 1.1.3.3. iedaļa). 

1.6.3.2.4 Interpolācija vienas toksicitātes kategorijas robežās 

Pieņemiet, ka ir trīs maisījumi (A, B un C) ar identiskas bīstamības sastāvdaļām. Ja maisījumi A 
un B  ir testēti un ietilpst vienā un tajā pašā bīstamības kategorijā un ja netestētā maisījuma C 
sastāvā ir tās pašas aktīvās bīstamās sastāvdaļas, bet tādās koncentrācijās, kas vidēji atbilst šo 
bīstamo sastāvdaļu koncentrācijai maisījumos A un B, tad pieņem, ka maisījums C atrodas tajā 
pašā bīstamības kategorijā, kurā ir maisījumi A un B. Interpolācijas piemērošana maisījumu 
klasifikācijas noteikšanā ir attēlota 1.6.3 b) attēlā (CLP regulas I pielikuma 1.1.3.4. iedaļa).
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1.6.3.  b) attēls. Savienošanas principa piemērošana: interpolācijas maisījuma 

klasifikācijas “Bīstams ūdens videi” noteikšanai 

1.6.3.2.5 Būtiski līdzīgi maisījumi 

Divos maisījumos ir identiski vienādas sastāvdaļas vienādās koncentrācijās.  Katrā  no  diviem  
maisījumiem ir papildu sastāvdaļa, kas abos maisījumos nav identiska, tomēr abu vielu 
koncentrācija ir vienāda, un tās ir klasificētas vienā un tajā pašā bīstamības kategorijā, un nav 
paredzams, ka kāda no šīm vielām ietekmēs otras vielas bīstamības klasifikāciju. Ja viens no 
maisījumiem ir klasificēts, pamatojoties uz testa datiem, var pieņemt, ka otra maisījuma 
bīstamības kategorija ir tāda pati. Būtiski līdzīgu maisījumu piemērošana 
maisījuma klasifikācijas noteikšanā ir attēlota 1.6.3. c) attēlā (CLP regulas I pielikuma 1.1.3.5. 
iedaļa). 

1.6.3. c) attēls. Savienošanas principa piemērošana: būtiski līdzīgi maisījumi klasifikācijas 
“kairinošs ādai” noteikšanai 

Piemērs. Ja sastāvdaļai C ir tāda pati bīstamības kategorija un iedarbīgums kā sastāvdaļai A, 
maisījumu Q var klasificēt kā Skin Irrit. 2 tāpat kā maisījumu P. Iedarbīgums var tikt izteikts, 

Sastāvdaļa A 
Sastāvdaļa B Sastāvdaļa C Sastāvdaļa B 

Maisījums P 
(testēts) 

(Skin Irrit. 2) 

Maisījums Q 
(nav testēts) 

10 % 

Maisījums A 
(Aquatic Acute 1) 

Maisījums B 
(Aquatic Acute 1) 

60 % 

30 % ≤ konc. ≤ 90 % 

Maisījums C 
(Interpolēts kā Aquatic Acute 1) 

90 % 30 % 
70 % 

40 % 
10 % ≤ konc. ≤ 70 % 
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piemēram, nosakot sastāvdaļu A un C specifisko robežkoncentrāciju atšķirības. Šo metodi 
nedrīkst izmantot, ja sastāvdaļu C un A kairinošā iedarbība ir atšķirīga. 

1.6.3.2.6 Klasifikācijas pārskatīšana, ja maisījuma sastāvs ir mainījies 

I pielikums, 1.1.3.6. punkts. Klasifikācijas pārskatīšana, ja maisījuma sastāvs ir 
mainījies 

15. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkos nosaka šādas sākotnējās
koncentrācijas variācijas:

1.2. tabula 

Savienošanas princips, izmainot maisījuma sastāvu 

Sastāvdaļas sākotnējās koncentrācijas 
diapazons 

Sastāvdaļas sākotnējās koncentrācijas 
pieļaujamās izmaiņas 

≤ 2,5 % ± 30 % 

2,5 < C ≤ 10 % ± 20 % 

10 < C ≤ 25 % ± 10 % 

25 < C ≤ 100 % ± 5 % 

PIEZĪME. Tālākie norādījumi izskaidro zaļajā logā attēloto 1.2. tabulu, kas attiecas uz 
izmaiņām maisījumu sastāvā, kas jau ir klasificēti kā bīstami. Mainot sastāvu 
maisījumiem, kas nav bīstami, var sasniegt koncentrācijas slieksni un var būt 
neieciešams maisījumu klasificēt kā bīstamu. Ja ražotājs, importētājs vai pakārtots 
lietotājs maina maisījumu, kam specifiskās bīstamības nav klasificētas, šim ražotājam, 
importētājam vai pakārtotam lietotājam vienmēr jāveic jauna šīs bīstamības izvērtēšana 
atbilstoši CLP regulas II sadaļas 2. nodaļai (sk. CLP regulas 15. panta 1. punktu).  

Ja ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs maina vienas vai vairāku bīstamu sastāvdaļu 
sākotnējo koncentrāciju, kas atrodas maisījumā, kas klasificēts kā bīstams, šim ražotājam, 
importētajam vai pakārtotam lietotājam jāveic jauna izvērtēšana, kur koncentrāciju izmaiņas ir 
vienādas vai lielākas par CLP regulas I pielikuma 1 daļas 1.2. tabulā norādītajām robežām. 

Tomēr, ja sastāvdaļu sākotnējās koncentrācijas ir pieļaujamo izmaiņu robežās, ražotājam, 
importētājam vai pakārtotam lietotājam nav jāveic jauna izvērtēšana un drīkst izmantot 
maisījuma pašreizējo klasifikāciju. 

Tālāk ir dots piemērs, lai izskaidrotu, kas ir domāts ar pieļaujamajām izmaiņām 1.2. tabulā. 

Piemērs. Maisījums A ir klasificēts kā bīstams, pamatojoties uz divu bīstamu sastāvdaļu 
sākotnējām koncentrācijām: viela A un viela B. Sākotnējās koncentrācijas maisījumā vielai A un 

15. panta 2. punkts. Ja ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs ievieš izmaiņas
maisījumā, kas klasificēts kā bīstams, ražotājs, importētājs un pakārtots lietotājs veic jaunu
novērtēšanu saskaņā ar šo nodaļu, ja izmaiņas atbilst kādai no turpmāk minētajām
izmaiņām:

a) maina vienas vai vairāku bīstamu sastāvdaļu sākotnējo koncentrāciju, sasniedzot vai
pārsniedzot I pielikuma 1. daļas 1.2. tabulā noteiktās robežkoncentrācijas;

b) b) […]
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vielai B ir attiecīgi 2 % un 12 %. Atbilstoši 1.2. tabulai vielas A pieļaujamās izmaiņas ir ± 30 % 
no sākotnējās koncentrācijas, bet vielai B tās ir ± 10 % no sākotnējās koncentrācijas. Tas 
nozīmē, ka vielas A koncentrācija maisījumā var mainīties no 1,4 % līdz 2,6 % un vielai B — 
no 10,8 % līdz 13,2 %, un atbilstoši CLP regulas II sadaļas 2. nodaļā noteiktajam nav jāveic 
jauna izvērtēšana: 

Viela A: 2 × ± 0,3 = ± 0,6  1,4–2,6

Viela B: 12 × ± 0,1 = ± 1,2   10,8–13,2

1.6.3.3 Aerosoli (tikai dažas bīstamības veselībai) 

Tiek uzskatīts, ka maisījumam aerosola formā ir piemērojama tāda pati klasifikācija kā 
maisījumam, kam nav aerosola forma, ja vien pievienotais propelents izsmidzināšanas laikā 
neietekmē maisījuma bīstamās īpašības un ja ir pieejami dati, kas pierāda, ka aerosola forma 
nav bīstamāka par neaerosola formu (sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.3.7. punktu). 

1.6.3.4 Klasificēšana, kuras pamatā ir aprēķini vai koncentrācijas sliekšņi 

Vairumā gadījumu testu dati par pašu maisījumu nebūs pieejami, tādēļ savienošanas principi un 
pierādījumu daudzuma noteikšana, izmantojot ekspertu slēdzienu visu nepieciešamo bīstamību 
veselībai un videi izvērtēšanā, var netikt piemēroti. Šādos gadījumos klasificēšanas pamatā 
jābūt aprēķiniem vai koncentrācijas sliekšņiem, kas attiecas uz klasificētajām maisījumā 
esošajām vielām. 

Gadījumos, kad vienam maisījumam tiek pievienots viens vai vairāki maisījumi, tiek piemērotas 
tādas pašas prasības. Ir jāzina visas sastāvā esošās vielas, to bīstamību klasifikācijas un 
koncentrācijas, lai pareizi noteiktu gala maisījuma bīstamības klasifikāciju. Turpmākai 
informācijai skatiet 1.6.4. nodaļu. 

1.6.3.4.1 Klasificēšana, kuras pamatā ir aprēķini 

CLP regulas I pielikuma dažādās nodaļās aprakstītās aprēķinu metodes vairumā gadījumu 
atšķiras no tām, kas ir izmantotas atbilstoši DPD direktīvai. Detalizētāki norādījumi par 
atbilstošākās metodes izvēli ir sniegtas katras bīstamības klases attiecīgajā nodaļā. 

Piemēram, akūtas toksicitātes bīstamības klase, kurā tiek izmantota aprēķina formula, kuras 
pamatā ir akūtas toksicitātes aprēķinātie parametri un koncentrācijas, kā arī modificēta formula, 
ar kuras palīdzību nosaka klasifikāciju maisījumam, kurā ir vielas ar nezināmu akūtu toksicitāti. 

I pielikums: 3.1.3.6.1. punkts. 
[…] 
Maisījuma ATE nosaka, veicot aprēķinu par visu attiecīgo sastāvdaļu ATE vērtībām pēc 
šādas formulas, nosakot perorālo, dermālo un ieelpas toksicitāti: 

∑=
n i

i

mix ATE
C

ATE
100

kur: 
C i = i sastāvdaļas koncentrācija (masas % vai tilpuma %) 
i = atsevišķās sastāvdaļas no 1 līdz n 
n = sastāvdaļu skaits 
ATEi = sastāvdaļas i aprēķinātā akūtā toksicitāte 

I pielikums: 3.1.3.6.2.3. punkts. Ja sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūtais toksiskums nav 
zināms, kopējā koncentrācija ir ≤ 10 %, tad izmanto 3.1.3.6.1. iedaļā norādīto formulu. Ja 
sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūtais toksiskums nav zināms, kopējā koncentrācija ir >10%, 
tad 3.1.3.6.1. nodaļā norādīto formulu labo, šādi pielāgojot nezināmās(-o)    
sastāvdaļas(-u) kopējo procentuālo daudzumu: 
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∑∑ =
−

n i

i

mix ATE
C

ATE
 Ja > 10%)C(100

Papildu informāciju par CLP regulā noteikto aprēķina formulu šai bīstamībai sk. 3.1.3.3.3. 

nodaļā. Cits piemērs ir dots bīstamības klasei “Bīstams ūdens videi”, proti, pieskaitīšanas formula. 

I pielikums: 4.1.3.5.2. punkts. Maisījumus var veidot, kombinējot gan tās sastāvdaļas, 
kuras ir klasificētas (kategorijā “akūts 1” un/vai “hronisks 1, 2, 3, 4”), gan citas 
sastāvdaļas, par kurām ir pieejami atbilstīgi toksicitātes testa dati. Ja atbilstīgi dati par 
toksicitāti ir pieejami vairāk nekā par vienu maisījuma sastāvdaļu, šo sastāvdaļu kombinēto 
toksicitāti aprēķina pēc turpmāk dotajām a) vai b) pieskaitīšanas formulām atkarībā no 
toksicitātes datu rakstura. 
a) Pamatojoties uz akūtu toksicitāti ūdens videi:

∑∑ =
η 50i

i

50m

i

L(E)C
C

L(E)C
C

kur: 
Ci = i sastāvdaļas koncentrācija (masas procentos); 
L(E)C50i = (mg/l) LC50 vai C50 i sastāvdaļai 
η = sastāvdaļu skaits, un i ir no 1 līdz n; 
L(E)C50m = L(E)C50 maisījuma daļai, par kuru ir testa dati. 
Aprēķināto toksicitāti var izmantot, lai piešķirtu akūtās bīstamības kategoriju tai maisījuma 
daļai, ko vēlāk izmanto, piemērojot summēšanas metodi. 
b) Pamatojoties uz akūtu toksicitāti ūdens videi:

∑∑∑ ∑ +=
+

n j

j

n i

i

m

ji

NOEC x 0,1
C

NOEC
C

NOEC Eq
C C

kur: 
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. 
[…] 

PIEZĪME. Lai šo pieeju izmantotu pilnībā, nepieciešama piekļuve visai datu kopai par 
toksicitāti un jābūt nepieciešamajām zināšanām, lai izvēlētos labākos un atbilstošākos 
datus. Ar CLP regulu tiek ierobežota pieskaitīšanas formulu lietošana tādos apstākļos, 
kad vielas bīstamības kategorija nav zināma, lai gan ir pieejami dati par akūtu un/vai 
hronisku toksicitāti.  

nav zināms 
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Turpmāku informāciju par CLP regulas aprēķināšanas formulu šai bīstamībai sk. 4.1.4.3. nodaļā. 

1.6.3.4.2 K lasificēšana, kuras pamatā ir koncentrācijas sliekšņi 

Vispārējās robežvērtības 

Dažām bīstamību klasēm vai diferenciācijām ir piemērojama klasificēšana, kuras pamatā ir 
koncentrācijas sliekšņi. CLP regulā tiek nodalīti divi dažādi vispārējo robežkoncentrāciju 
sliekšņi. 

• Vispārējās robežvērtības: šīs vērtības ir vielas minimālās koncentrācijas, kas jāņem vērā 
klasificēšanas nolūkiem. Dažās bīstamības klasēs šīs vielas tiek dēvētas arī par 
attiecīgajām sastāvdaļām (sk. 3.1., 3.2. un 3.3. nodaļu). Ja klasificētā viela ir 
koncentrācijā virs vispārējās robežvērtības, tas ietekmē maisījuma klasifikāciju, pat ja tas 
tieši nenosaka pašu maisījuma klasifikāciju. Tikai dažām bīstamības klasēm un kategorijām 
ir noteiktas vispārējās robežvērtības, kuras ir norādītas CLP regulas I pielikuma 1.1. tabulā.

• Vispārīgās robežkoncentrācijas: šīs vērtības ir vielas minimālās koncentrācijas, kas 
ierosina maisījuma klasifikāciju, ja pārsniedz atsevišķo koncentrāciju vai attiecīgo 
koncentrāciju summu atsevišķām vielām (ja atsevišķu vielu koncentrācijas var tikt 
pieskaitītas viena otrai); tās ir aprakstītas I pielikuma 2-5. daļā tām bīstamību klasēm, 
kurām tās ir piemērojamas. 

Vispārīgās koncentrācijas sliekšņi ir vispārīgi bīstamības klasei, diferenciācijai vai kategorijai. 
Atšķirība starp vispārējo robežvērtību un vispārīgo robežkoncentrāciju (GCL) tiek attēlota piemērā 
par bīstamību “Kairinošs ādai”. Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 1.1. tabulai viela, kas ir 
kairinoša ādai un kuras vispārējā robežvērtība maisījumā ir 1 %, var ierosināt maisījuma 
klasifikāciju kā “Kairinošs ādai”, ja tās robežkoncentrācija maisījumā būtu vienāda ar vai virs 10 
% (sk. CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabulu). Tomēr, ja koncentrācija ir ≥ 1% un mazāka par 10 
%, tā var veicināt maisījuma klasifikāciju kā “Kairinošs ādai”, jo koncentrācija būtu jāņem vērā, 
ja maisījumā ir citas kodīgas/kairinošas ādai vielas, kuru koncentrācija ir zem attiecīgās vispārīgās 
robežkoncentrācijas. Dažos gadījumos var būt piemērojama klasifikācija, summējot atbilstoši CLP 
regulas I pielikuma 3.2.3. tabulai, t. i.,: 

(10 × “Kodīgs ādai” kategorijas 1A, 1B, 1C) + “Kairinošs ādai” 2. kategorija jābūt ≥ 10 %. 

Specifiskās koncentrācijas sliekšņi 

Salīdzinājumā ar vispārīgajām robežvērtībām, vielām var noteikt SCL un/vai specifiskās 
robežvērtības: 

1) SCL ir aprakstītas šā dokumenta 1.5.1. nodaļā, un, ja tās ir noteiktas, tās ir iekļautas CLP
regulas VI pielikuma 3.1. un 3.2. tabulās un/vai C&L sarakstā (CLP regulas
42. pants). Kategorijai “Bīstams ūdens videi” SCL vietā tiek izmantota reizināšanas
koeficientu (m koeficientu) koncepcija42. SCL un m koeficienti, kas iekļauti 3.1. un 3.2.
tabulās, jāizmanto attiecīgā gadījumā, un, ja klasifikācija nav iekļauta CLP regulas VI
pielikumā, attiecīgā gadījumā jāizmanto C&L sarakstā noteiktie SCL un m koeficienti, ja
vien nav norādīts citādi.

2) CLP regulas I pielikuma 1.1.2.2.2. punkta a) un b) apakšpunktā ir aprakstītas
robežvērtības, kas var atšķirties no vispārīgajām robežvērtībām un kuras lieto īpašos
gadījumos. Piemēram, attiecībā uz bīstamību ūdens videi vielai ar noteiktu m koeficientu
robežvērtība vienmēr ir vispārīgā robežvērtība, kas dalīta ar m koeficientu — (0,1/m) %
(sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.2.2.2. punkta b) apakšpunktu un 4.1.3.2. punktu).

42M koeficienti tiek lietoti, lai ar summēšanas metodi iegūtu klasifikāciju maisījumam, kurā ir viela, kam ir 
noteikts m koeficients. Turpmākus norādījumus par m koeficientu noteikšanu un lietošanu sk. attiecīgi 
4.1.3.3.2. un 4.1.4.5. nodaļā. 
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Specifisko koncentrāciju sliekšņiem ir prioritāra vērtība salīdzinājumā ar vispārīgo koncentrāciju 
sliekšņiem. DSD direktīvas I pielikumā tika norādītas arī vispārīgās robežkoncentrācijas, ja SCL 
tika aprakstītas līdz noteiktam ierakstam. Tomēr CLP regulas VI pielikuma 3.1. un 3.2. tabulās 
tās tika dzēstas, jo atbilstoši CLP regulai ražotājs vai importētājs var noteikt SCL un 
m koeficientus, un tie joprojām būs prioritāri salīdzinājumā ar vispārīgajiem sliekšņiem, jo tie 
nevar tikt definēti ar specifiskiem ierakstiem. 

1.6.3.4.3 Bīstamību pieskaitīšana 

Dažām bīstamību klasēm pieskaitīšanas princips nav piemērojams. Šādos gadījumos, ja 
maisījumā ir divas vielas, katra zem konkrētajai bīstamības klasei vai diferenciācijai definētās 
GCL, maisījums netiks klasificēts, pat ja to summa ir lielāka par robežvērtību, jo nav noteikta 
mazāka SCL vērtība. 

 

Pieskaitīšana netiek piemērota tālāk norādītajām bīstamības klasēm: 

a) sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu;

b) cilmes šūnu mutagenitāte;

c) kancerogenitāte;

d) toksisks reproduktīvai sistēmai;

e) toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja un atkārtota iedarbība, 1. un
2. kategorija;

f) bīstams ieelpojot (ņemot vērā arī gala maisījuma viskozitāti);

g) kodīgs/kairinošs ādai dažos specifiskos gadījumos (sk. CLP regulas I pielikuma 3.2.3.3.4. 
iedaļu); un

h) nopietni acu bojājumi / acu kairinājums dažos specifiskos gadījumos (sk. CLP regulas I 
pielikuma 3.3.3.3.4. iedaļu). 

Piemēram, ja divas no maisījumā sastāvā esošajām vielām ir klasificētas kā “Toksiska ietekme 
uz mērķorgānu — atkārtota iedarbība”, 1. kategorija, bet neviena no tām nav koncentrācijā, kas 
ir vienāda ar vai lielāka par 10 % vai mazāka par 1 %, maisījums ir klasificējams 2. kategorijā, 
nevis 1. kategorijā (pat ja summa būtu lielāka par 10 %, jo pieskaitīšanas princips nav 
piemērojams). 

Pieskaitīšana ir piemērojama tālāk norādītajām bīstamības klasēm: 

a) kodīgs/kairinošs ādai (izņemot CLP regulas I pielikuma 3.2.3.3.4. iedaļu);

b) nopietni acu bojājumi / acu kairinājums (izņemot CLP regulas I pielikuma 3.3.3.3.4. 
iedaļu);

c) toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja iedarbība, 3. kategorija (elpceļu 
kairinājumus);

d) toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija (narkotiska 
iedarbība); un

e) akūta un ilgtermiņa bīstamība ūdens videi. 

Šādos gadījumos, ja vienas vai vairāku klasificēto vielu koncentrācijas maisījumā ir vienādas ar 
vai lielākas par šai bīstamības klasei/kategorijai noteikto GCL, maisījums jāklasificē attiecīgajā 
bīstamībā. Vielām, kurām ir SCL vai m koeficients(-i), tie jāņem vērā, izmantojot summēšanas 
metodes.  
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Piemērs ir dots bīstamības klasei “Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums”. Ja maisījumā ir tikai 
vielas, kas ir klasificētas kā “Acu kairinājums”, 2. kategorija, to summai jābūt vienādai ar vai 
lielākai par vispārīgo robežkoncentrāciju 10 %, lai arī maisījumu varētu klasificēt 2. kategorijā. 
Ievērojiet, ka ir jāsaskaita tikai attiecīgās vielas un ir jāņem vērā maisījuma klasificēšanā. 
Turpmākie norādījumi par SCL izmantošanu summēšanas metodē, lai iegūtu bīstamības klases 
“Kodīgs/kairinošs ādai” un “Nopietni acu bojājumi /acu kairinājums”, sk. 3.2. un 3.3. nodaļā. 

1.6.4 Maisījumos esošu maisījumu klasificēšana 

Fizikālajām bīstamībām atbilstošo bīstamību klasifikāciju parasti iegūst testējot. Lai maisījumam 
noteiktu klasifikāciju bīstamībām veselībai vai videi, izmantojot pieskaitīšanas vai summēšanas 
metodes, parasti ir nepieciešama informācija par visām sastāvā esošajām vielām, tostarp par to 
individuālo bīstamību klasifikāciju un koncentrāciju. Gadījumā, ja vienam maisījumam tiek 
pievienots viens vai vairāki maisījumi, tiek piemērotas tādas pašas prasības — parasti ir jāzina 
visas sastāvā esošās vielas, to bīstamības klasifikācijas un koncentrācijas, lai pareizi noteiktu gala 
maisījuma bīstamības klasifikāciju. Gala maisījumam parasti nav iespējams iegūt pareizo 
bīstamību klasifikāciju, izmantojot tikai to maisījumu bīstamību klasifikācijas, kas tika kombinēti 
gala maisījuma iegūšanai, tomēr ir viens izņēmums. Šāds izņēmums ir gadījums, kad ir zināma 
aplēstā akūtā toksicitāte (ATE) (faktiskā vai atvasinātā) un šo vērtību var izmanot, lai iegūtu šā 
maisījuma akūtās toksicitātes pareizo klasifikāciju, ja šis maisījums ir pievienots citam 
maisījumam. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai maisījumu piegādātāji sniegtu ie   priekš uzskaitīto nepieciešamo 
informāciju par sastāvā esošajām vielām (tostarp to individuālo bīstamību klasifikāciju un 
koncentrāciju) visā piegādes ķēdē, piemēram, izmantojot DDL, lai pakārtotiem lietotājiem būtu 
iespējams noteikt pareizu klasifikāciju, veidojot jaunus maisījumus no piegādātajiem produktiem. 
Tomēr DDL norādītā informācija var nebūt pietiekama, piemēram, ja noteiktai vielai ir norādīts 
tikai koncentrācijas diapazons vai ja maisījumā ir citas vielas, kas klasificētas kā bīstamas, bet tās 
ir koncentrācijā, kas ir mazāka par DDL norādāmo. Var būt nepieciešama turpmāka saziņa ar 
maisījuma piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju par sastāvā esošajām vielām, nodrošinot 
pareizu klasifikāciju un marķēšanu jaunajam maisījumam. Situācijās, kad testēti maisījumi tiek 
pievienoti citiem netestētiem vai testētiem maisījumiem, atbilstošu bīstamības klasifikāciju var 
iegūt, tikai ņemot vērā gan testa datus, gan arī zināšanas par visām vielām, to bīstamību 
klasifikāciju un koncentrācijām šajos maisījumos. Šāda pieeja ir analīze katram gadījumam 
atsevišķi, un tai ir nepieciešams ekspertu slēdziens. 

1.6.4.1 Piemērs: maisījuma A klasificēšana 

Ievērojiet, ka piemērs attiecas tikai uz bīstamībām veselībai. Detalizētāku informāciju par 
sastāvu skatiet tālāk 1.6.4. a) un 1.6.4. b)  tabulu.  

Maisījumam A nav pieejami testu dati, tādēļ nav iespējams piemērot savienošanas principus, jo 
trūkst datu par līdzīgiem testētiem maisījumiem. Tādēļ maisījumam A jānosaka sastāvdaļas 
(tostarp to %, w/w un klasifikāciju).  

Maisījums A nesatur sastāvdaļas, kas klasificētas kā elpceļu sensibilizatori, CMR, STOT vai 
“Bīstams ieelpojot”. Tāpēc var secināt, ka maisījums A netiks klasificēts kā bīstams šajās 
konkrētajās bīstamību klasēs. 

Akūta toksicitāte 
Kā norādīts CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. iedaļas b) apakšpunktā ir divi varianti, kā aprēķināt 
akūto toksicitāti maisījumam B: i) aprēķinot maisījuma B ATE, “bāzes pulveri” uzskatīt par 
sastāvdaļu, vai ii) “bāzes pulveri” sadalīt sastāvdaļās un maisījuma B ATE aprēķināšanā ņemt 
vērā tikai attiecīgās sastāvdaļas (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. iedaļas a) apakšpunkts un 
3.1.3.6.1. iedaļa). 

Ja tiek izmantots i) variants, vispirms jāaprēiķna smaržvielu maisījuma ATEmix (sk. 1.6.4. b) 
tabulu) ņemot vērā “SM sastāvdaļu 1” un “SM sastāvdaļu 2” (citas sastāvdaļas var izslēgt, jo to 
LD50 vērtības ir > 2000 mg/kg):
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Smaržvielu maisījuma ATEmix var iekļaut maisījuma A ATEmix aprēķinā. 
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Ja tiek izmantots ii) variants, ir tikai nepieciešams iekļaut smaržvielu maisījuma 
“SM sastāvdaļu 1” (maisījumā A tās koncentrācija ir 1,76 %), jo “SM sastāvdaļa 2” ir 
koncentrācijā < 1 %. Maisījuma A ATEmix aprēķināšana atbilstīgi ii) variantam: 

mg/kg17200

1230
1,76

1800
8,0

100ATEmix =
+

=

Abi varianti norāda, ka maisījuma A aprēķinātā ATEmix ir > 2000 mg/kg, tādēļ maisījums A netiek 
klasificēts kā bīstams, nosakot akūtu toksicitāti iedarbībai caur muti. 

PIEZĪME. Ja bija pieejami testu dati par akūtu perorālu toksicitāti (t. i., faktiskā LD50 vērtība 
smaržvielu maisījumam, tie jālieto maisījuma A ATE aprēķināšanā. 

Kodīgs/kairinošs ādai 

Nosakiet smaržvielu maisījuma sastāvdaļu faktiskos līmeņus maisījumā A un piemērojiet 
summēšanas metodi (CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabula), izmantojot attiecīgās sastāvdaļas. 

Maisījums A nesatur nevienu sastāvdaļu, kas ir klasificēta kā Skin Corr. 1A, B vai C. Tāpēc 
maisījums A netiek klasificēts kā Skin Corr. 1A, B vai C. 

Smaržvielu maisījumā ir sastāvdaļas, kas klasificētas kā Skin Irrit. 2, tomēr maisījumā A tās ir 
koncentrācijās < 1 %, un tās var neņemt vērā (CLP regulas I pielikuma 1.1. tabula). 
Maisījums A satur arī 8 % anjonu virsmaktīvo vielu, kas klasificētas kā Skin Irrit. 2, bet tā kā 
anjonu virsmaktīvo vielu koncentrācija ir < 10 %, maisījums A nav klasificējams kā Skin Irrit. 2. 

Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums 

Nosakiet smaržvielu maisījuma sastāvdaļu faktiskos līmeņus maisījumam A un piemērojiet 
summēšanas metodi (CLP regulas I pielikuma 3.3.3. tabula), izmantojot attiecīgās sastāvdaļas. 

Maisījums A satur 8 % sastāvdaļas, kas klasificēta kā Eye Dam. 1, tāpēc arī ir klasificējams kā 
Eye Dam. 1, (attiecīgā sastāvdaļa ir koncentrācijā > 3 %). Smaržvielu maisījumā ir arī 
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sastāvdaļa, kas klasificēta kā Eye Dam. 1, bet tās koncentrācija ir < 1 %, un to var neņemt 
vērā. 

Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu 

Smaržvielu maisījumā ir četras sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā ādas sensibilizatori, bet 
to faktiskie līmeņi ir < 1 %, tāpēc maisījums A nav klasificējams kā “Sensibilizācija, 
nonākot saskarē ar ādu”. Tomēr četru sastāvdaļu, kas ir ādas sensibilizatori, 
koncentrācija ir lielāka par 0,1 %, tāpēc uz maisījuma A marķējuma jānorāda papildu 
marķējuma informācija (CLP regulas II pielikuma 2.8. iedaļa). 

1.6.4. a) tabula. Maisījuma A sastāvdaļas 

Sastāvdaļa % w/w 
Iedarbība caur 
muti LD50 
(žurka)

Klasifikācija 

Anjonu virsmaktīvās vielas 8,00 1800 mg/kg Acute Tox. 4 (iedarbība caur 
muti) 
Eye Dam. 1 
Skin Irrit. 2 

Biezinātājs 0,80 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Krāsviela 0,05 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Smaržvielu maisījums 
(sastāvdaļu sarakstu skatīt 
tālāk) 

5,00 nav testēts Acute Tox. 4 (ieelpojot, 
iedarbība caur muti) 
Skin Sens. 1 
Eye Dam. 1 
Skin Irrit. 2 
Aquatic Chronic 2 

Ūdens 86,15 Nav klasificēts 

Kopā 100,00 

1.6.4. b) tabula. Smaržvielu maisījuma sastāvdaļas 

Sastāvdaļa % w/w % maisījumā A Iedarbība caur 
muti LD50 (žurka) Klasifikācija

SM sastāvdaļa 1 35,20 1,76 1230 mg/kg 
Acute Tox. 4 
(ieelpojot, iedarbība 
caur muti) 

SM sastāvdaļa 2 17,00 0,85 nav pieejams 
(lietot cATpE 500) 

Acute Tox. 4 
(iedarbība caur muti) 
Skin Sens. 1 

SM sastāvdaļa 3 16,00 0,8 3600 mg/kg Skin Sens. 1 

Skin Irrit. 2 

SM sastāvdaļa 4 13,40 0,67 3100 mg/kg Skin Sens. 1 

SM sastāvdaļa 5 7,00 0,35 > 2000 mg/kg Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic. 2 

SM sastāvdaļa 6 6,00 0,3 4400 mg/kg Flam. Liq. 3 

Skin Sens. 1 

Skin Irrit. 2 

Aquatic Chronic. 1 

SM sastāvdaļa 7 2,80 0,14 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 
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Sastāvdaļa % w/w % maisījumā A Iedarbība caur 
muti LD50 (žurka) Klasifikācija

SM sastāvdaļa 8 2,60 0,13 > 5000 mg/kg Aquatic Chronic 1 

Kopā: 100,00 5,00 

1.6.4.2 Piemērs: maisījuma B klasificēšana 

Ievērojiet, ka piemērs attiecas tikai uz bīstamībām veselībai. Detalizētu informāciju attiecībā uz 
sastāvu skatiet tālāk 1.6.4. c) un 1.6.4. d) tabulu.  

Maisījumam B nav pieejami testu dati, tādēļ nav iespējams piemērot savienošanas principus, jo 
trūkst datu par līdzīgiem testētiem maisījumiem. Tāpēc maisījumā B jānosaka sastāvdaļas 
(tostarp to %, w/w un klasifikāciju).  

Maisījums B nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā ādas sensibilizatori, CMR vai “Bīstams 
ieelpojot”. Tāpēc var secināt, ka maisījums B netiks klasificēts kā bīstams šajās konkrētajās 
bīstamības klasēs. 

Akūta toksicitāte 

Kā norādīts CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. iedaļas b) apakšpunktā ir divi varianti, kā aprēķināt 
akūto toksicitāti maisījumam B: i) aprēķinot maisījuma B ATE, “bāzes pulveri” uzskatīt par 
sastāvdaļu, vai ii) “bāzes pulveri” sadalīt sastāvdaļās un maisījuma B ATE aprēķināšanā ņemt 
vērā tikai attiecīgās sastāvdaļas (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. iedaļas a) apakšpunkts un 
3.1.3.6.1. iedaļa). 

Ja tiek izmantots i) variants, vispirms jāaprēķina bāzes pulvera ATEmix, ņemot vērā nejonu virsmaktīvās 
vielas (citas sastāvdaļas var izslēgt, jo to LD50 vērtības ir > 2000 mg/kg): 
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Bāzes pulvera ATEmix var izmantot, aprēķinot maisījuma B ATEmix. 
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Ja tiek izmantots ii) variants, ir tikai jāiekļauj nejonu virsmaktīvās vielas no bāzes pulvera 
(maisījumā B to koncentrācija ir 3,6 %). Citas bāzes pulvera sastāvdaļas var izslēgt, jo tām 
visām LD50 > 2000 mg/kg. Maisījuma B ATEmix aprēķināšana, izmantojot ii) variantu: 
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Abi varianti norāda, ka maisījuma B aprēķinātā ATEmix > 2000 mg/kg. Tādēļ maisījums B nav 
klasificējams kā bīstams, nosakot akūtu toksicitāti iedarbībai caur muti. 

PIEZĪME. Ja bāzes pulverim ir pieejami akūtās toksicitātes iedarbības caur muti 
testēšanas dati (t. i., faktiskā LD50 vērtība), tie jāizmanto maisījuma B ATE 
aprēķināšanā. 

Kodīgs/kairinošs ādai 

Nosakiet maisījuma B bāzes pulvera sastāvdaļu faktiskos līmeņus un, izmantojot attiecīgās 
sastāvdaļas, piemērojiet summēšanas metodi (CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabula). 

Maisījums B nesatur nevienu vielu, kas ir klasificēta kā Skin Corr. 1A, B vai C, tādēļ maisījums B 
netiek klasificēts kā Skin Corr 1A, B vai C. 

Tomēr maisījums B satur 23 % sastāvdaļu, kas ir klasificētas kā Skin Irrit. 2 (11 % silikātu, 8 % 
anjonu virsmaktīvo vielu un 4 % anjonu virsmaktīvo vielu no bāzes pulvera), tā kā klasificēto 
sastāvdaļu saturs ir > 10 %, maisījums B arī tiek klasificēts kā Skin Irrit. 2. 

Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums 

Nosakiet maisījuma B bāzes pulvera sastāvdaļu faktiskos līmeņus un, izmantojot attiecīgās 
sastāvdaļas, piemērojiet summēšanas metodi (CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabula). 

Maisījums B satur 40,6 % sastāvdaļu, kas ir klasificētas kā Eye Dam. 1 (18 % skābekļa 
balinātāja, 11 % silikātu, 8 % anjonu virsmaktīvo vielu un 3,6 % nejonu virsmaktīvo vielu), 
tāpēc maisījums B arī klasificējas kā Eye Dam. 1.  

Sensibilizācija ieelpojot 

Maisījuma B sastāvā ir 0,7 % “enzīmu”, kas ir klasificēti kā “Sensibilizācija ieelpojot”. Tomēr, tā 
kā to koncentrācija ir mazāka nekā koncentrācija, kas nepieciešama, lai ierosinātu klasifikāciju 
(CLP regulas I pielikuma 3.4.3. tabula), maisījums B netiek klasificēts kā elpceļu sensibilizators. 
Tomēr sastāvā esošo enzīmu dēļ ir nepieciešama papildu marķēšanas informācija (CLP regula 
II pielikuma 2.8. punkts). 

STOT 

Maisījumā B nav sastāvdaļu, kas klasificētas kā STOT RE vai STOT SE 1 vai STOT SE 2, bet tas 
satur 11 % sastāvdaļas, kas ir klasificēta kā STOT SE 3 (elpošanas ceļu kairinājums).  

Vispārīgā robežkoncentrācija ir 20 % STOT SE 3 klasifikācijas ekstrapolācijai no sastāvdaļas uz 
maisījumu (CLP regulas I pielikuma 3.8.3.4.5. iedaļa), tāpēc maisījums B nav klasificējams kā 
STOT SE 3 (elpošanas ceļu kairinājums). 

1.6.4. c) tabula. Maisījuma B sastāvdaļas 

Sastāvdaļa % w/w Klasifikācija 

Bāzes pulveris 
(sastāvdaļu sarakstu skatīt 
tālāk) 

20,00 nav testēts 
Eye Dam. 1 
Skin Irrit. 2 

Skābekļa balinātājs 18,00 770 mg/kg 
Ox. Sol. 1 
Acute Tox. 4 (iedarbība caur muti) 
Eye Dam. 1 

Iedarbība 
caur muti LD50 
(žurka) 
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Sastāvdaļa % w/w 
Iedarbība 
caur muti LD50 
(žurka) 

Klasifikācija 

Silikāti 11,00 3400 mg/kg 
Eye Dam. 1 
Skin Irrit. 2  
STOT SE 3 (elpošanas ceļu kairinājums) 

Karbonāts 7,00 4090 mg/kg Eye Irrit. 2 

Neorganisks apstrādes 
līdzeklis 11,30 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Mīkstinātājs 16,00 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Anjonu virsmaktīvās vielas 8,00 1800 mg/kg 
Acute Tox. 4 (iedarbība caur muti ) 
Eye Dam. 1 
Skin Irrit. 2  

Balinātāja aktivētājs 5,00 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Enzīmi 0,70 > 2000 mg/kg Resp. Sens. 1 

Polikarboksilāts 3,00 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Kopā 100,00 

1.6.4. d) tabula. Bāzes pulvera sastāvdaļas 

Sastāvdaļa 
% w/w % maisījumā B 

Iedarbība caur 
muti LD50 
(žurka) 

Klasifikācija 

Nejonu virsmaktīvā viela 18,00 3,6 500 mg/kg 

Acute Tox. 4 
(iedarbība caur 
muti) 
Eye Dam. 1 
Aquatic Acute 1 

Anjonu virsmaktīvā viela 20,00 4,0 > 2000 mg/kg Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 

Mīkstinātājs 50,00 10,0 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Karbonāts 8,00 1,6 4090 mg/kg Eye Irrit. 2 

Neorganisks apstrādes 
līdzeklis 4,00 0,8 > 5000 mg/kg Nav klasificēts 

Kopā 100,00 20,00 
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1.7 VII PIELIKUMA PIEMĒROŠANA 
1.7.1 Ievads 

Lai palīdzētu industrijas nozarei, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ieviest 
CLP regulu, tās VII pielikums ietver pārveidošanas tabulu, lai DSD vai DPD direktīvā noteikto 
klasifikāciju pārveidotu atbilstoši CLP regulā noteiktajai klasifikācijai. 

61. panta 5. punkts. Ja viela vai maisījums pirms 2010. gada 1. decembra vai 2015.
gada 1. jūnija jau ir klasificēts attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu
1999/45/EK, tad ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji var mainīt šīs vielas vai
maisījuma klasifikāciju, izmantojot šīs regulas VII pielikumā iekļauto pārklasificēšanas
tabulu.

PIEZĪME. 61. pantā izmantots termins “pārklasificēšanas tabula” un VII pielikumā — 
“pārveidošanas tabula”. Šiem terminiem ir vienāda nozīme, t. i., VII pielikuma tabulas, 
kas attiecas uz klasifikācijas pārveidošanu saskaņā ar DSD vai DPD direktīvu un 
CLP regulu.  

Lai gan konceptuāli klasifikācijas ir līdzīgas, CLP regulas un DSD vai DPD direktīvas aptvērums ir 
atšķirīgs. Dažās vietās starp bīstamības kategoriju un atbilstošajām R frāzēm, kā arī starp 
bīstamības kategorijām un tām atbilstošajiem bīstamības apzīmējumiem ir līdzība, dažās 
kategorijās tās ir definētas ievērojami citādāk. Turklāt ar CLP regulu tiek ieviestas jaunas 
bīstamības klases, kas atspoguļo bīstamības, kuras neaptvēra vai tikai daļēji aptvēra DSD un 
DPD direktīva. 

Lai gan VII pielikuma tabulā ir precīzi norādīts, kuros gadījumos pārveidošana nav iespējama vai 
kuros gadījumos piemērojama minimālā klasifikācija, tajā netiek norādīti gadījumi, kuros 
CLP regulas bīstamības klases vai kategorijas nav aprakstītas DPD vai DSD direktīvā, bet ir 
nepieciešamas saskaņā ar CLP regulu. Konkrēti šajā gadījumā, kad saskaņā ar DPD direktīvu 
“klasifikācijas nav”, tabulu nedrīkst lietot, jo nav saprātīgu norāžu par iespējamajiem 
pārveidošanas rezultātiem. 

Šīs vadlīnijas palīdzēs tiem, kas veic klasificēšanu, kad CLP regulas VII pielikuma tabulas var 
nebūt precīzas, un palīdzēs izmantot esošo bīstamo kravu klasifikāciju, lai aizpildītu trūkstošās 
vietas. 

1.7.2 VII pielikuma pārveidošanas tabulas lietošana 

VII pielikuma pārveidošanas tabula no klasifikācijas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilstīgi šai regulai 

VII pielikumā ir iekļauta tabula, kuras mērķis ir palīdzēt pārveidot klasifikāciju, kas 
piešķirta vielai vai maisījumam saskaņā Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK, uz 
atbilstīgo klasifikāciju saskaņā ar šo regulu. Kad vien ir pieejami dati par vielu vai 
maisījumu, izvērtēšanu un klasifikāciju veic saskaņā ar šīs regulas 9. līdz 13. pantu. 

Klasificējot atbilstoši CLP regulai, VII pielikumā esošo tabulu izmantošana ir pēc izvēles. Tās var 
izmantot esošās klasifikācijas pārveidošanai tikai tad, ja:  

• viela tika klasificēta atbilstoši DSD direktīvai pirms 2010. gada 1. decembra vai maisījums
tika klasificēts saskaņā ar DPD direktīvu pirms 2015. gada 1. jūnija;
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• vielai vai maisījumam nav datu (zinātniskas vai tehniskas informācijas) par konkrēto
bīstamības klasi.

Ja vielai vai maisījumam ir pieejami dati par bīstamības klasi, viela vai maisījums 
jāklasificē atbilstoši CLP regulas kritērijiem. VII pielikuma tabulas nedrīkst lietot. Praksē tas 
var nozīmēt, ka attiecībā uz vielām/maisījumiem var tikt izmantota pieeja, atbilstīgi kurai 
dažas bīstamības klases jāpārklasificē, izmantojot VII pielikuma pārveidošanas tabulu, un citas 
bīstamības klases jāpārklasificē saskaņā ar CLP regulas kritērijiem.  

1.7.2.1 VII pielikuma pārveidošanas tabulas piemērojamība 

Kā minēts šā dokumenta 1.7.1. nodaļā, VII pielikuma pārveidošanas tabula ne vienmēr sniedz 
tiešu pārveidojumu. Noteiktām bīstamības klasēm, tostarp akūtai toksicitātei un atkārtotai 
iedarbībai (STOT), CLP regulas VII pielikuma 1.1. tabulā norādīta ieteicamā minimālā 
klasifikācija. Šo minimālo klasifikāciju jālieto tikai tad, ja nav pieejama papildu 
bīstamības informācija (sk. arī CLP regulas VI pielikuma 1.2.1. iedaļu).  

Šā dokumenta 1.7.2. a)  tabulā  norādīts, kad, lietojot VII pielikuma pārveidošanas tabulu, 
vielām un maisījumiem nepieciešamā klasifikācija atbilstoši DSD un DPD direktīvām 
var atšķirties no tās, kas iegūta, izmantojot CLP regulas kritērijus.  

Papildus atšķirībām, kas norādītas 1.7.2. a)  tabulā, uzmanība jāpievērš faktam, ka dažām 
bīstamībām atbilstoši DPD direktīvai maisījumiem piemērojamās vispārīgās robežkoncentrācijas 
tika samazinātas saskaņā ar CLP regulu. Mazākas vispārīgās robežkoncentrācijas tika noteiktas 
bīstamības klasēm “Kodīgs ādai” (R34 un R35), “Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums” (R41 
un R36), “Kairinošs ādai” (R38) un “Toksisks reproduktīvai sistēmai” (R60, R61, R62 un R63). Ja 
maisījumi, kuru vielām piemērojamas riska frāzes R34 vai R41, ir klasificēti, pamatojoties uz 
atsevišķu sastāvdaļu bīstamībām, tad, izmantojot pārveidošanas tabulu, maisījums var netikt 
pietiekami klasificēts. Tādēļ maisījumiem, kuriem ir šīs R frāzes, izmantot pārveidošanas 
tabulu var nebūt atbilstīgi, un pārklasificēšanu var veikt, izmantojot esošos datus.  

Pirms pārveidošanas tabulas izmantošanas tiem, kas veic klasificēšanu, ieteicams rūpīgi apsvērt 
šo atšķirību ietekmi. Jāņ em vērā pakārtotu tiesību aktu vai  Responsible Care 
programmas problēmu iespējamās sekas, piemēram, ja pārveidošanas tabulas lietošanas dēļ 
klasifikācija ir augstāka, nekā lietojot CLP regulas kritērijus, tad atbilstoši Seveso direktīvai 
vai nacionālajai likumdošanai, kas attiecas uz sprādzienbīstamiem materiāliem, tas var 
radīt papildu pienākumus. Līdzīgi CLP regulā ietvertā bīstamība var netikt 
identificēta, izmantojot pārveidošanas tabulu, tomēr tā tiktu identificēta, izmantojot CLP 
regulas kritērijus, kas varētu radīt riskus uzņēmuma/produkta tēlam un reputācijas problēmas. 

Papildu pārveidošana, kurā izmantota bīstamo kravu klasifikācija, kas var tikt izmantota 
papildus VII pielikuma pārveidojumiem, lai uzlabotu pārveidotās klasifikācijas kvalitāti, ir 
aprakstīta 1.7.2. b) tabulā. Tomēr arī šo pārveidojumu izmantošanai ir noteikti ierobežojumi. 

Noteiktu vielu vai maisījumu bīstamo kravu klasifikācijas pamatā var būt pieredze vai noteikti 
notikumi, kas ir pārvadāšanai specifiski. 

Bīstamo kravu klasifikācija noteiktām vielām vai maisījumiem bīstamo kravu 
pārvadājumu noteikumos netiek sistemātiski pārbaudīta pēc tam, kad tika pieņemti 
bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi, lai ņemtu vērā GHS kritērijus noteiktās 3. un 6.1 
klasēs. Kopumā noteiktu vielu vai maisījumu pārvadāšanas gadījumā bīstamo kravu 
klasifikācija jālieto uzmanīgi. 

Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi ietver bīstamību prioritātes koncepciju. CLP regulā netiek 
izmantota bīstamību prioritāte, tāpēc atbilstoši CLP regulai vielas vai maisījumus var 
nebūt nepieciešams klasificēt papildu bīstamības klasēs, kas netiek attēlots bīstamo kravu 
klasifikācijā 
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vai tiek tikai apsvērts tā saukto papildu risku līmenī. Par papildu riskiem parasti nav pieejama 
pietiekama informācija, lai tos pārveidotu atbilstoši CLP regulai. 

Dažreiz īpaši noteikumi ir saistīti ar ierakstiem bīstamo preču sarakstā, kuri jāievēro, lai veiktu 
klasificēšanu atbilstošajā bīstamo kravu klasē. Šajos gadījumos klasifikācija piegādei un 
lietošanai var būt atšķirīga. Reizēm vienai un tai pašai vielai ir pat divi dažādi ieraksti divās 
dažādās klasifikācijās, ja viena no klasifikācijām ir saistīta ar vienu vai vairākiem īpašiem 
noteikumiem. 

Ja pārveidošanas tabula tiek izmantota vielas vai maisījuma atkārtotai klasificēšanai, tad jaunā 
klasifikācija ir derīga līdz brīdim, kad ir jauni dati vai sastāva izmaiņu dēļ jāpārskata 
klasifikācija. 

Pieņemot lēmumu vai izmantot pārveidošanas tabulu un papildu norādījumus šajā dokumentā, 
tam, kas veic klasificēšanu, būtu jāsalāgo ātrums un lietošanas vieglums, ņemot vērā 
ierobežojumu sekas. Katrā situācijā šis lēmums būs specifisks. Šajās vadlīnijās būs norādīts, 
kurām bīstamības klasēm, izmantojot pārveidošanas tabulu, būs atšķirīgs rezultāts nekā tieši 
izmantotiem CLP regulas kritērijiem, un būs izskaidrots, kāpēc šāda situācija ir radusies. Ja 
iespējams, tiek aprakstīta arī pieejamās bīstamo kravu klasifikācijas lietošana kā papildu 
informācija. Tas palīdzēs tam, kas veic klasificēšanu, pieņemt pamatotu lēmumu — lietot 
pārveidošanas tabulu un papildu informāciju, kas ir sniegtas šajās vadlīnijās, vai veikt 
pārklasificēšanu, piemērojot CLP regulas kritērijus. 

1.7.2. a) tabula. Bīstamības klases, kurās pārklasificēšana, izmantojot pārveidošanas tabulu, 
sniedz atšķirīgus rezultātus salīdzinājumā ar pārklasificēšanu, izmantojot CLP regulas kritērijus 

Klasifikācija 
atbilstoši DSD vai 
DPD regulai 

Iespējamie 
pārveidošanas rezultāti 

Piezīmes 

E, R2 
E, R3 

1) Sprādzienbīstami
materiāli
2) Organiskie peroksīdi
3) Uzliesmojošas cietas
vielas
4) Oksidējošas cietas vielas
5) Pašreaģējošas vielas un
maisījumi
6) Nav klasifikācijas

Mainīti klasificēšanas kritēriji un metode; 
individuāla pieeja.  
Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk.  

1.7.2. b) tabulā. 

O, R8 (šķidrums) Oksidējoši šķidrumi Visas šķidrās vielas vai maisījumi, kas klasificēti 
kā O, R8, atbilstīgi CLP regulai klasificējami kā 
“Oksidējoši šķidrumi”. 
Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk. 

1.7.2. b) tabulā.

O, R8 (cieta viela) Oksidējošas cietas vielas Direktīvā 67/548/EEK un CLP regulā oksidējošu 
cietu vielu testēšanas metodes ir atšķirīgas. 
Vairums cieto vielu, kas klasificētas kā O, R8, 
atbilstoši CLP regulai arī ir klasificējamas kā 
“Oksidējošas cietas vielas”.  
Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk.  

1.7.2. b) tabulā 
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Klasifikācija 
atbilstoši DSD vai 
DPD regulai 

Iespējamie 
pārveidošanas rezultāti 

Piezīmes 

F, R11 (cieta viela) 1) Uzliesmojošas cietas
vielas
1. a) Iespējamas arī
pašsasilstošas vielas un
maisījumi
2) Pašreaģējošas vielas un
maisījumi

Cietas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā F, 
R11, atbilstoši CLP regulai var tikt klasificēti kā 
uzliesmojošas cietas vielas vai pašreaģējošas 
vielas. Ja vielas klasificētas kā uzliesmojošas 
cietas vielas, tās var papildus klasificēt kā 
pašsasilstošas. 
Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk. 

1.7.2. b) tabulā 

F, R15 Viela vai maisījums, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošu(-as) gāzi(-es) 

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk.  

1.7.2. b) tabulā 

1.7.2. b) tabula. Papildu informācija bīstamo kravu klasifikāciju izmantošanai 

(IEVĒROJIET, ka bīstamo kravu klasifikācijā termins “vielas” atbilstoši 

CLP regulas terminoloģijai iekļauj arī maisījumus.) 

Bīstamo kravu klasifikācija 

Agregāt- 
stāvoklis 

CLP regulas klasifikācija 

Piezīmes 
Bīstamo kravu 
klase un 
(apakš)grupa 
(ja 
piemērojams) 

Iepakojuma 
grupa, 
iedalījums, 
veids, grupa 
vai kods 

Bīstamības 
klase 

Bīstamības 
kategorija, 
iedalījums, 
veids vai 
grupa 

1. klase 1.1. apakšgrupa 

1.2. apakšgrupa 

1.3. apakšgrupa 

1.4. apakšgrupa 

1.5. apakšgrupa 

1.6. apakšgrupa 

Šķidrums 
vai cieta 
viela 

Sprādzien-
bīstami 
materiāli 

1.1. apakšgrupa 

1.2. 
apakšgrupa 

1.3. 
apakšgrupa 

1.4. 
apakšgrupa 

1.5. 
apakšgrupa 

1.6. 
apakšgrupa 

Saskaņošanas kritēriji 
Tomēr, ja 
sprādzienbīstami 
materiāli tiek izpakoti 
vai atkārtoti iepakoti, 
tiem jānozīmē 
1.1. apakšgrupa, ja 
vien nav pierādīts, ka 
bīstamība atbilst kādai 
no citām 
apakšgrupām. 

2. klase —
gāzes

1. Saspiesta
gāze

Gāzveida Gāzes zem 
spiediena 

Saspiesta gāze Šis pārveidojums 
piemērojams tikai 
formai, kurā gāze tiek 
transportēta. Ja to 
lieto citā formā, 
klasifikācija jāmaina. 

2. Sašķidrināta
gāze

Gāzveida Sašķidrināta 
gāze 

3. Atdzesēta
sašķidrināta
gāze

Gāzveida Atdzesēta 
sašķidrināta 
gāze 
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4. Izšķīdināta
gāze

Gāzveida Izšķīdināta 
gāze 

5. Aerosola
izsmidzinātāji,
2.1. klase

Nav 
būtiska 

(izstrādāj
umi) 

Uzliesmojoši 
aerosoli 

1. kategorija Bīstamo kravu 
klasifikācijā netiek 
izšķirts starp 
uzliesmojošu 
aerosolu 1.un 
2. kategoriju.

2. kategorija

Uzliesmojošas 
gāzes 

Gāzveida Uzliesmojošas 
gāzes 

1. kategorija Ar bīstamo kravu 
klasifikācijas 
kritērijiem nav 
iespējams identificēt 
2. kategorijas
uzliesmojošas gāzes.

Oksidējošas 
gāzes 

Gāzveida Oksidējošas 
gāzes 

1. kategorija

3. klase Iepakojuma 
1. grupa

Šķidrums Uzliesmojoši 
šķidrumi 

1. kategorija

Iepakojuma
2. grupa

Šķidrums Uzliesmojoši 
šķidrumi 

2. kategorija

Iepakojuma
3. grupa

Šķidrums Uzliesmojoši 
šķidrumi 

3. kategorija

4.1. klase B-F tipi Cieta 
viela vai 
šķidrums 

Pašreaģējošas 
vielas 

B-F tipi

4.1. klase (tikai 
viegli 
uzliesmojošām 
cietām vielām) 

Iepakojuma 
II grupa 

Cieta 
viela 

Uzliesmojošas 
cietas vielas 

1. kategorija

4.1. klase (tikai 
viegli 
uzliesmojošām 
cietām vielām) 

Iepakojuma 
III grupa 

Cieta 
viela 

Uzliesmojošas 
cietas vielas 

2. kategorija

4.2. klase 
Piroforas vielas 

Iepakojuma 
I grupa 

Šķidrums Pirofori 
šķidrumi 

1. kategorija

Cieta 
viela 

Piroforas cietas 
vielas 

1. kategorija

4.2. klase Iepakojuma 
II grupa 

Cieta 
viela 

Pašsasilstošas 
vielas un 
maisījumi 

1. kategorija

4.2. klase Iepakojuma 
III grupa 

Cieta 
viela 

Pašsasilstošas 
vielas un 
maisījumi 

2. kategorija

4.3. klase Iepakojuma 
I grupa 

Iepakojuma 
II grupa 

Iepakojuma 
III grupa 

Šķidrums 
vai cieta 
viela 

Vielas, kas 
saskarē ar 
ūdeni izdala 
uzliesmojošas 
gāzes 

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija
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5.1. klase Iepakojuma 
I grupa 

Iepakojuma 
II grupa 

Iepakojuma 
III grupa 

Cieta 
viela 

Oksidējoša 
cieta viela 

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

5.1. klase Iepakojuma 
I grupa 

Iepakojuma 
II grupa 

Iepakojuma 
III grupa 

Šķidrums Oksidējošs 
šķidrums 

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

5.2. klase B-F tipi
Cieta 
viela vai 
šķidrums 

Organiski 
peroksīdi B-F tipi

8. klase Iepakojuma 
III grupa 

Šķidrums 
vai cieta 
viela 

Materiāli, kas 
izraisa metāla 
koroziju 

1. kategorija Piemērojams tikai, ja 
viela vai maisījums 
nav klasificēti kā C; 
R35 vai C; R34 

1.7.3 Papildu apsvērumi pārklasificēšanai klasificēšanas kritēriju izmaiņu dēļ 

Tā kā klasificēšanas kritēriji ir mainīti un maisījumiem ir samazinātas dažas GCL, ar CLP regulu 
var tik klasificētas noteiktas bīstamības, kas nebija obligāti atbilstoši DPD vai DSD direktīvai. 

Tālāk 1.7.3. a)  tabulā ir norādīts, kad vielai vai maisījumam, kam atbilstoši DSD 
vai DPD direktīvai nav nepieciešama klasificēšana vai marķēšana, var būt 
nepieciešama klasificēšana vai marķēšana atbilstoši CLP regulai. 

1.7.3. a) tabula. Piemēri, kad atbilstoši DSD vai DPD direktīvai nav nepieciešama klasificēšana 
vai marķēšana, tomēr klasificēšana vai marķēšana var būt nepieciešama atbilstoši CLP regulai 

Netiek veikta 
klasificēšana atbilstoši 
DSD vai DPD direktīvai 

Papildu bīstamības 
atbilstoši CLP 
regulai 

Piezīmes 

Neklasificēti 
sprādzienbīstami materiāli 

Sprādzienbīstami 
materiāli 

Noteikti sprādzienbīstami materiāli, kas netiek 
klasificēti kā E, R2 vai E, R3, kas tiek ražoti ar 
mērķi radīt praktisku sprādzienbīstamu materiālu 
vai vielu ar pirotehnisku iedarbību, atbilstoši 
CLP regulai tiks klasificēti kā sprādzienbīstami 
materiāli.  

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu sk.  
1.7.2. b) tabulā. 
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43 Ar 4 ATP Nr. 487/2013 ir laboti CLP regulas I pielikuma 2.3. punkta “Uzliesmojoši aerosoli” kritēriji, 
mainot 2.3. nodaļas jomu un nosaukumu uz “Aerosoli”. Piemērojot 4 ATP (t. i., ja tas ir obligāts), tika 
izdots vadlīniju labojums, lai tajā norādītu izmaiņas, kas jāveic šai bīstamības klasei.  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi 

Pašreaģējoša viela Saskaņā ar DSD direktīvu pašreaģējošas vielas 
vai maisījumus nevar identificēt. 

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu skatīt 

1.7.2. b) tabulā. 

Uzliesmojoši aerosoli Uzliesmojošs 
aerosols43 

Uzliesmojoši aerosoli netiek tieši identificēti 
saskaņā ar DSD vai DPD direktīvu. 

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu skatīt  

1.7.2. b) tabulā. 

Gāzes zem spiediena Gāze zem spiediena 

Gāzes zem spiediena netiks identificētas, jo 
gāzēm zem spiediena šobrīd nepastāv R frāze. 
Gāzēm zem spiediena pareizas grupas (saspiesta, 
sašķidrināta vai izšķīdināta) nozīmēšana ir 
atkarīga no fizikālā stāvokļa, kurā gāze tiek 
iepakota vai kurā ar to rīkojas. Tādēļ tā ir 
jānosaka individuāli. Ievērojiet, ka bīstamo kravu 
klasifikācijas var būt atšķirīgas. 

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi  

Pašsasilstoša viela un 
maisījums 

Pašsasilstošas vielas vai maisījumi netiks 
identificēti, jo pašsasilstošām vielām un 
maisījumiem šobrīd nepastāv R frāze.  

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu skatīt  

1.7.2. b) tabulā. 

Vielas vai maisījumi, kas 
izraisa metālu koroziju, bet 
nav kodīgi ādai 

Materiāli, kas izraisa 
metāla koroziju 

Vielas vai maisījumi, kas izraisa metālu koroziju, 
bet nav kodīgi ādai, netiks identificēti, jo 
materiāliem, kas izraisa metāla koroziju, pašreiz 
nepastāv R frāze. 

Papildu informāciju par bīstamo kravu 
klasifikācijas lietošanu skatīt 

1.7.2. b) tabulā. 

Maisījumi, kas satur vielas, 
kam nav saskaitāma 
iedarbība attiecībā uz 
bīstamībām 
“Kodīgs/kairinošs ādai” un 
“Nopietni acu 
bojājumi / acu 
kairinājums” 

1) Kodīgs
ādai / nopietni acu
bojājumi
(1. kategorija)

2) kairinošs ādai /
acu kairinājums
(2. kategorija)

Pašreiz spēkā esošajās direktīvās (sk. 
CLP regulas I pielikuma 3.2.4. un 3.3.4. tabula) 
nav precīzi aprakstīta bīstamība “Kodīgs/kairinošs 
ādai” un “Nopietni acu bojājumi / acu 
kairinājums” bez saskaitāmas iedarbības. 
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Maisījumi, kas satur 1-5 % 
R34 vielas (un tādēļ netiek 
klasificēti) 

Kairinošs ādai 
(2. kategorija) 

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 1 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 5 %. 

Maisījumi, kas satur 10-
20 % R38 vielas (un tādēļ 
netiek klasificēti) 

1) Kairinošs ādai
(2. kategorija)

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 10 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 20 %. 

Maisījumi, kas satur 1-3 % 
R41 vai R34 vielas (un 
tādēļ netiek klasificēti) 

1) Acu kairinājums
(2. kategorija)

CLP regulā zemākā vispārīgā robežkoncentrācija 
ir 1%, bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība 
ir 5 %. 

Maisījumi, kas satur 3-5 % 
R41 vai R34 vielas (un 
tādēļ netiek klasificēti) 

1) Nopietni acu
bojājumi
(1. kategorija)

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 3 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 10 %. 

Maisījumi, kas satur 10-
20 % R36 vielas (un tādēļ 
netiek klasificēti) 

1) Acu kairinājums
(2. kategorija)

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 10 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 20 %. 

Maisījumi, kas satur 3-5 % 
R62 vai R63 vielas (un 
tādēļ netiek klasificēti) 

1) Toksisks
reproduktīvai
sistēmai,
(2. kategorija)

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 3 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 5 %. 

Maisījumi, kas satur 0,3-
0,5 % R60 vai R61 vielas 
(un tādēļ netiek klasificēti) 

1) Toksisks
reproduktīvai sistēmai,
(1A/1B kategorija)

CLP regulā vispārīgā robežkoncentrācija ir 0,3 %, 
bet DPD direktīvā attiecīgā robežvērtība ir 0,5 %. 
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2 2. DAĻA: FIZIKĀLĀS BĪSTAMĪBAS 

2.0 IEVADS 
2.0.1 Vispārīgas piezīmes par klasificēšanas un testēšanas priekšnoteikumiem 

Šīs nodaļas mērķis ir sniegt vispārējas vadlīnijas par fizikālās bīstamības klasificēšanu, kā 
arī testu datu iegūšanu un interpretēšanu. CLP regulas mērķis ir noteikt ķīmisko vielu un 
maisījumu bīstamību, kā arī nodrošināt sistēmisku pieeju klasificēšanai, lai par to 
ziņotu atbilstoši saskaņotiem kritērijiem. Klasificēšanas procesam ir trīs stadijas: 

1. informācijas apkopošana par attiecīgās vielas vai maisījuma bīstamību (CLP regulas 5.–
8. pants);

2. bīstamības apzināšana, lai noteiktu vielu vai maisījumu bīstamību (CLP regulas
9. pants); un

3. lemšana par to, vai viela vai maisījums ir klasificējams kā bīstama viela vai maisījums,
kā arī par bīstamības pakāpi, salīdzinot datus ar apstiprinātajiem bīstamības
klasificēšanas kritērijiem (CLP regulas 13. pants).

Parasti gan vielas, gan maisījumi jātestē saskaņā ar CLP regulas I pielikuma prasībām, ja vien 
jau nav pieejama atbilstoša un uzticama informācija. Lai noteiktu fizikālo bīstamību, tostarp 
attiecīgajai klasificēšanai nepieciešamās fizikāli ķīmiskās īpašības, jāizdara atbilstošas 
pārbaudes, ja vien nav atļautas alternatīvas metodes. Pirms uzsāk vielas vai maisījuma 
pārbaudi, apkopo pieejamos datus, piemēram, par vielas vai maisījuma uzliesmošanas punktu. 
Vairāk detalizēta informācija par bīstamo kravu klasifikāciju ir sniegta 1.7.2.1. nodaļas 
5. paragrāfā.

2.0.2 Drošība

Vairumā gadījumu klasificēšanas pamatā ir laboratorisko testu dati. Īpaša uzmanība jāpievērš, 
pārbaudot nezināmas vielas vai maisījumus. Ja iespējams, pirms sāk strādāt ar lielāku 
daudzumu, veic provizoriskas pārbaudes. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Testu un 
kritēriju rokasgrāmatas (UN-MTC) 6. pielikumu “Skrīninga procedūras” informāciju par fizikāli 
ķīmiskajām īpašībām ir atļauts iegūt, izmantojot maza mēroga pārbaudes. Detalizēti drošības 
aspekti ir aprakstīti UN-MTC rokasgrāmatas 1.4. sadaļas vispārējā ievadā vai atsevišķu analīžu 
aprakstos. 

2.0.3 Vispārējie testēšanas apstākļi 

Testēšanai piedāvātajiem paraugiem visos aspektos jāatbilst klasificējamajai vielai vai 
maisījumam, tādēļ dokumentācijas mērķiem ir lietderīgi raksturot vai precizēt datus par paraugu 
(t.i., partijas numuru, ražošanas kodu, piemaisījumiem u.c.). Ja pārbaudes rezultātus var 
ietekmēt atšķaidītāju, aktivētāju, stabilizētāju vai maisījumu klātbūtne, ir īpaši ieteicams 
detalizēts raksturojums (t.i., analīze). 

Dažos gadījumos pārbaudes rezultātu var ietekmēt arī citi parametri (piemēram, fizikālais 
stāvoklis un daļiņu lielums,(arī nanomateriāliem; sk. 1.2. nodaļu) un forma, specifiskais virsmas 
laukums, blīvums un kristālu struktūra). Viela vai maisījums jāpārbauda atbilstošā fizikālajā 
formā, jo šīs formas pārmaiņas var ietekmēt analīzes rezultātu (skatīt CLP regulas 5. un 
6. pantu, kā arī šo norādījumu 1.2. nodaļu).
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2.0.4 Agregātstāvoklis 

Agregātstāvoklis nosaka, attiecībā uz kurām bīstamības klasēm nepieciešamas pārbaudes. 
Saskaņā ar CLP regulas prasībām44 bīstamības klasificēšanas pamatā ir vielas vai maisījuma 
būtiskās īpašības, kas atkarīgas ne tikai tā fizikālā stāvokļa, bet arī formas. 

Kā minēts šo norādījumu 1.2. nodaļā, vienai un tā pati cietā viela vai maisījums var būt dažādās 
formās, piemēram, pārslu, lielu kristālu vai pulvera formā. Turklāt, piemēram, pulvera sastāvā 
var būt dažāda lieluma daļiņas, un viena lieluma daļiņām var būt atšķirīga forma, kristāliskums, 
alotropija u.c. Šo atšķirību dēļ vielai var būt atšķirīgas būtiskās īpašības, tādēļ pulverim var būt 
atšķirīga fizikālā bīstamība, tāpēc, nosakot formu, jāņem vērā ne tikai šķietamās fizikālās 
īpašības, bet arī citi parametri, jo to dēļ vienai un tai pašai vielai vai maisījumam var būt 
piemērojamas atšķirīgas klasificēšanas prasības. 

Piemērs, kad dažādu formu atšķirīgu būtisko īpašību dēļ klasifikācija atšķiras, ir sarkanais 
fosfors (cieta uzliesmojoša viela) un baltais fosfors (cieta pirofora viela) (atšķirīgas alotropās 
formas), tādēļ katrā konkrētajā gadījumā ir svarīgi izvērtēt, vai par tirgū laistās vielas vai 
maisījuma fizikālajām īpašībām pieejamā informācija ir pielāgojama pētāmajai formai, un vai ir 
nepieciešama papildu testēšana. 

Ja nepieciešamas papildu pārbaudes, rūpīgi jāizvērtē testēšanas metodes piemērotība vielai vai 
maisījumam, jo formas īpašības (piemēram, pulveru daļiņu lielums un forma) var ievērojami 
ietekmēt testa rezultātus. 

Gāzu, šķidrumu un cietu vielu definīcijas ir norādītas CLP regulas I pielikuma 1. daļā: 

I pielikums: 1. daļa, 1.0. punkts. Definīcijas 

Gāze ir viela, 

(i) kam 50 oC temperatūrā tvaika spiediens ir lielāks nekā 300 kPa (absolūtā vērtība)
vai

(ii) kas 20 oC temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa ir pilnībā gāzveida.

Šķidrums ir viela vai maisījums 

(i) kam 50 oC temperatūrā tvaika spiediens nav lielāks par 300 kPa (3 bāri);

(ii) kas 20 oC temperatūrā un pie standarta spiediena 101,3 kPa nav pilnībā gāzveida
stāvoklī; un

(iii) kura kušanas temperatūra vai sākotnējā kušanas temperatūra pie standarta
spiediena 101,3 kPa ir 20 oC vai zemāka.

Cieta viela ir viela vai maisījums, kas neatbilst šķidruma vai gāzes definīcijai. 

Dažos gadījumos (t.i., viskozām vielām vai maisījumiem) nav iespējams noteikt specifisko 
kušanas temperatūru. Ja ASTM D 4359-90 testa (standarta testa metode, lai noteiktu, vai 
materiāls ir šķidrums vai cieta viela) rezultāts ir “šķidrums” vai, ja plūstamības noteikšanas 
testa (penetrometra testa), kas aprakstīts ADR A pielikuma 2.3.4. nodaļā, rezultāts ir “nav 
pastveida”, šāda viela vai maisījums ir uzskatāms par šķidrumu. 

2.0.5 Kvalitāte 

Datu noteikšanas pamatā jābūt CLP regulas 2. daļas I pielikumā nosauktajām metodēm. 
Vairākām CLP regulas 2. daļas I pielikumā minētajām bīstamības klasēm minēta atsauce uz 
ANO MTC rokasgrāmatu, kurā ir ļoti detalizēti aprakstītas testa metodes. CLP regulas 2. daļas 
I pielikumā ir atsauces uz starptautiskajiem uzliesmojošu gāzu, oksidējošu gāzu klasificēšanas 

44 CLP regulas 5. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkts un 8. panta 6. punkts. 
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un uzliesmošanas punkta noteikšanas standartiem. Ja vien iespēja laboratorijai jāvalidē 
izmantojamo metožu veiktspēja, piemēram, piedaloties starplaboratoriju testēšanā vai 
izmantojot atsauces materiālus. Visas novirzes no testēšanas procedūras vai standarta 
jādokumentē un pēc nepieciešamības jāpamato. 

Visu bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanā ir būtiska izmantoto testu rezultātu uzticamība, 
tādēļ jānodrošina caurskatāmība un salīdzināmība. 

Šiem nolūkiem CLP regulas 8. pants nosaka: 

8. panta 5. punkts.

[…]

Ja šīs regulas īstenošanas nolūkā tiek veikti jauni testi, tos veic vēlākais no 2014. gada
1. janvāra saskaņā ar atbilstīgu atzītu kvalitātes sistēmu vai laboratorijās, kas atbilst
attiecīgam atzītam standartam.

[…] 

Ir ļoti ieteicams to ievērot jau pirms 2014. gada 1. janvāra. Kopumā var izmantot tādas 
alternatīvās stratēģijas kā: 

1. atbilstība labas laboratorijas prakses (LLP) principiem (ko iepriekš noteica
DSD direktīva);

2. attiecīgā atzītā standarta EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības” izmantošana;

3. citu starptautiski atzīto standartu izmatošana.

Jebkura laboratorija, kas klasificēšanas nolūkā testē fizikālo bīstamību, var izvēlēties CLP 
regulā noteikto kvalitātes prasību ievērošanas veidu. 

2.1 SPRĀDZIENBĪSTAMI MATERIĀLI 
2.1.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.1. iedaļas prasības ir identiskas GHS45 2.1. nodaļā noteiktajām. 

Sprādzienbīstamo materiālu klasificēšana pēc GHS ir gandrīz pilnībā pārņemta no 
transportēšanai un iepakotu sprādzienbīstamu materiālu uzglabāšanai piemērojamajiem ANO 
Ieteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu — paraugnoteikumi (UN RTDG paraugnoteikumi). 

Vielu, maisījumu un izstrādājumu iedalīšana sprādzienbīstamu materiālu klasē un vēlāka to 
iedalīšana apakšklasēs ir ļoti sarežģīta procedūra. Nepieciešamas atsauces uz UN-MTC 
rokasgrāmatas I daļu un ar to saistīto ekspertīzi. 

2.1.2 Sprādzienbīstamo materiālu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

CLP regulā sprādzienbīstamo materiālu klase ir definēta šādi: 

45 Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (GHS), ceturtais pārskatītais 
izdevums, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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I pielikums: 2.1.1.1. punkts. Sprādzienbīstamu materiālu klase ietver 

(a) sprādzienbīstamas vielas un maisījumus,

(b) sprādzienbīstamus izstrādājumus, izņemot ierīces, kas satur sprādzienbīstamas
vielas vai maisījumus tādā daudzumā vai tāda veida vielas vai maisījumus, ka to
neplānota vai nejauša aizdegšanās vai uzliesmošana nerada ietekmi ārpus ierīces,
radot izmeti, uguni, dūmus, karstumu vai skaļu troksni, un

(c) punktā a) un b) neminētas vielas, maisījumus un izstrādājumus, kas ir ražoti nolūkā
radīt praktisku, sprādziena vai pirotehnisku efektu.

Papildu piezīme, kas attiecas uz 2.1.1.1. punkta a) apakšpunkta piemērošanu (UN RTDG 
paraugnoteikumu 2.1.1.1. punkta a) apakšpunkts): 

• šajā klasē netiek iekļauta viela vai maisījums, kas pats nav sprādzienbīstams, bet var
veidot sprādzienbīstamu gāzu atmosfēru, tvaikus vai putekļus;

• sprādzienbīstamu materiālu klasē netiek iekļauta sprādzienbīstama viela vai maisījums,
ja ir piemērojama cita dominējoša bīstamības klase (piemēram, organiskie peroksīdi,
pašreaģējošas vielas un maisījumi).

Uz sprādzienbīstamajiem materiāliem attiecas arī šīs definīcijas: 

Noteiktas fizikālās bīstamības, piemēram, sprādzienbīstamību, ir iespējams novērst materiālu 
izšķīdinot, kā tas notiek, piemēram, ar desensibilizētiem sprādzienbīstamiem materiāliem, 
iekļaujot tos maisījumā, izstrādājumā vai iepakojumā vai izmantojot citas metodes.  

Sprādzienbīstamas vielas un maisījumus, kas sprādzienbīstamības mazināšanai ir samitrināti ar 
ūdeni vai spirtu vai atšķaidīti ar citām vielām, atkarībā no fizikālajām īpašībām var klasificēt 
citādi un piemērot šīm vielām un maisījumiem citas bīstamības klases. 

I pielikums: 2.1.1.2. punkts. 

[…] 

Sprādzienbīstama viela vai maisījums ir 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 apkārtējai videi. Pirotehniskās vielas ir iekļautas pat 
tad, ja tās nerada gāzes. 

Pirotehniska viela vai maisījums ir viela vai vielu maisījums, kas radīts, lai gūtu efektu 
karstuma, gaismas, skaņas, gāzes vai dūmu vai to kombinācijas rezultātā ar 
nedetonējošas, noturīgas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas starpniecību. 

Nestabils sprādzienbīstams materiāls ir sprādzienbīstama viela vai maisījums, kas ir 
termiski nestabils un/vai pārāk jutīgs, lai ar to rīkotos, transportētu un lietotu kā parasts. 
Sprādzienbīstams izstrādājums ir izstrādājums, kas satur vienu vai vairākas 
sprādzienbīstamas vielas vai maisījumus. 

Pirotehnisks izstrādājums ir izstrādājums, kas satur vienu vai vairākas pirotehniskas 
vielas vai maisījumus. 

Materiāls, kas paredzēti sprādziena izraisīšanai, ir viela, maisījums vai izstrādājums, kas ir 
ražots ar nolūku radīt sprādzienbīstamu vielu praktiskiem mērķiem vai pirotehniskam 
efektam. 
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2.1.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Drošības apsvērumu dēļ vielas vai maisījumi, kas jau ir klasificēti kā sprādzienbīstami (1. 
klase saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumiem), nav jāiedala citās fizikālās bīstamības klasēs. 
Tā kā sprādzienbīstamība rada lielāku apdraudējumu nekā citas fizikālās bīstamības, citi 
iespējamie fizikālās bīstamības testi nav nepieciešami. 

Ja attiecībā uz vielām un maisījumiem tiek apsvērta iedalīšana sprādzienbīstamu materiālu 
klasē, tālāk norādītajā veidā jāpārbauda piederība pie citām bīstamības klasēm. 

Vielas, maisījumi un izstrādājumi, kas ražoti ar nolūku radīt sprādzienbīstamu vielu 
praktiskiem mērķiem vai pirotehniskam efektam, pēc definīcijas saskaņā ar CLP regulas I 
pielikuma 2.1.1.1. iedaļas c) apakšpunktu tiek klasificēti kā “Sprādzienbīstami materiāli”. 
Jāpārbauda, vai šāda viela vai maisījums ir nestabils sprādzienbīstams materiāls. 

Attiecībā uz termiski nestabilām vielām vai maisījumiem, kas nav klasificēti kā 
“Sprādzienbīstami materiāli”, jāapsver iedalīšana pašreaģējošu vielu un maisījumu bīstamības 
klasē. Attiecībā uz oksidējošu vielu maisījumiem un maisījumiem ar uzliesmojošiem 
materiāliem, kas nav klasificēti kā sprādzienbīstami, jāizskata iedalīšana pašreaģējošu vielu 
un maisījumu, oksidējošu šķidrumu vai cietu oksidējošu vielu bīstamības klasē. 

Šo jautājumu sarežģītības dēļ, strādājot ar vielām un maisījumiem, kas var būt 
sprādzienbīstamas, vienmēr jākonsultējas ar ekspertiem. 

2.1.4 Vielu, maisījumu vai izstrādājumu iedalīšana ”Sprādzienbīstami materiāli” klasē 

2.1.4.1 Bīstamības apzināšana 

Vērtējot sprādzienbīstamu materiālu klases vielas, maisījumus un izstrādājumus, ir būtiska šāda 
informācija: 

• triecienjutība;
• karsēšanas un uzliesmošanas ietekme slēgtā telpā;
• termiskā stabilitāte;
• jutība pret sadursmi un berzi;
• masveida sprādzienbīstamība;
• izmetes bīstamība;
• uguns un siltumstarojuma bīstamība.

2.1.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Skrīninga procedūra ir aprakstīta CLP regulas, I pielikuma, 2. daļas, 2.1.4.2. un 2.1.4.3. iedaļās, 
kā arī ANO MTC rokasgrāmatas 6. pielikumā. 

Skrīninga procedūru var izmantot jaunām vielām vai maisījumiem, par kuriem ir aizdomas, ka 
tie ir sprādzienbīstami. To nav atļauts izmantot attiecībā uz vielām un maisījumiem, kas ražoti 
ar nolūku radīt sprādzienbīstamu materiālu praktiskiem mērķiem vai pirotehniskam efektam. 

Sprādzienbīstamība ir saistīta ar noteiktām molekulas ķīmiskajām grupām, kuru dēļ reakcijas 
laikā var ļoti strauji paaugstināties temperatūra un/vai spiediens. Skrīninga procedūras mērķis ir 
šādu funkcionālo grupu un straujas enerģijas atbrīvošanas spējas identificēšana. 

Uz sprādzienbīstamību var norādīt, piemēram, funkcionālās grupas: 

• ar nepiesātinātu C–C saiti (piemēram, acetilēni, acetilenīdi vai 1,2-diēni);
• ar C–metāla un N-metāla saiti (piemēram, Grinjāra reaģenti vai litijorganiskajos

savienojumi);
• ar saistītiem slāpekļa atomiem (piemēram, azīdi, alifātisko azo savienojumi, diazonija

sāļis, hidrazīni vai sulfonilhidrazīdi);
• ar saistītiem skābekļa atomiem (piemēram, peroksīdis vai ozonīdi);
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• ar N–O saiti (piemēram, hidroksilamīni, nitrāti, nitrosavienojumi, nitrozosavienojumi, N-
oksīdi un 1,2-oksazoli);

• ar N–halogēna saiti (piemēram, hloramīni vai fluoramīni);

• ar O–halogēna saiti (piemēram, hlorāti, perhlorāti vai jodosila savienojumi).

Viela vai maisījums netiek klasificēts kā sprādzienbīstams: 

a. ja molekulā nav ar sprādzienbīstamību saistītu funkcionālo grupu;

vai 

b. ja viela vai maisījums satur ar sprādzienbīstamību saistītas skābekli saturošas
funkcionālās grupas, bet aprēķinātā skābekļa bilance ir mazāka par –200.

Skābekļa bilance tiek aprēķināta ķīmiskajai reakcijai 

OOHC 2zyx 2
z

4
yx 














−






++  OHCO 22 2

yx 





+

izmantojot formulu: 

Skābekļa bilance = 
( )[ ]

amolekulmas
z2yx21600 −+

×−

vai 

c. ja organiska viela vai homogēns organisku vielu maisījums satur ar sprādzienbīstamību
saistītas funkcionālās grupas, bet eksotermiskā sadalīšanās enerģija nesasniedz 500 J/g,
un eksotermiskā sadalīšanās sākas temperatūrā, kas ir zemāka par 500 °C.
Eksotermiskās sadalīšanās enerģiju ir iespējams noteikt ar piemērotu kalorimetrisku
metodi;

vai 

d. ja neorganisko oksidējošo vielu maisījumos ar organisku(-iem) materiālu(-iem)
neorganiskās oksidējošās vielas koncentrācija ir

• mazāka par 15 % masas, ja oksidējošā viela ir attiecināma uz 1. vai 2. kategoriju;

• mazāka par 30 % masas, ja oksidējošā viela ir attiecināma uz 3. kategoriju.

Ja skrīninga procedūras laikā ir noteikts, ka viela vai maisījums var būt sprādzienbīstams vai ja 
tas ir maisījums, kas satur pazīstamas sprādzienbīstamas vielas, jāpiemēro sprādzienbīstamo 
vielu klasificēšanas (pieņemšanas) procedūra (2.1.4.5.1. nodaļa). Ja organisko materiālu 
eksotermiskās sadalīšanās enerģija ir mazāka par 800 J/g, netiek prasīts ne 1. sērijas a) tipa 
detonācijas izplatīšanās tests, ne 2. sērijas a) tipa tests jutīgumam pret detonācijas triecienu.  

2.1.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

Sprādzienbīstamo materiālu klasificēšanas kritēriji ir norādīti nākamajās tabulās. 

I pielikums: 2.1.2.1. punkts. Šīs klases vielas, maisījumus un izstrādājumus klasificē kā 
nestabilus sprādzienbīstamus materiālus, pamatojoties uz 2.1.2. attēlā redzamo grafiku. 
Pārbaužu metodes ir aprakstītas UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas I daļā. 

2.1.2.2. punkts. - Šīs klases vielas, maisījumus un izstrādājumus, kas nav klasificēti kā 
nestabili sprādzienbīstami materiāli, iekļauj vienā no turpmākajām sešām apakšgrupām 
atkarībā no to radītās bīstamības veida: 

a) 1.1. apakšgrupa – vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida
sprādzienbīstamība (masveida sprādzienbīstamība gandrīz vienlaicīgi ietekmē gandrīz
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visu apjomu); 

b) 1.2. apakšgrupa – vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt izmetes bīstamība,
bet ne masveida sprādzienbīstamība; 

c) 1.3. apakšgrupa – vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt ugunsbīstamība un
vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izmetes bīstamība, vai abas, bet ne 
masveida sprādzienbīstamība: 

i) kuriem sadegot, rodas ievērojams starojuma siltums; vai

ii) kuri aizdegas pakāpeniski cits pēc cita un izraisa neievērojamu sprādzienu vai
izmeti, vai abus reizē;

d) 1.4. apakšgrupa vielas, maisījumi un izstrādājumi, kam īpaša bīstamība nepiemīt:

− vielas, maisījumi un izstrādājumi, kas rada tikai nelielu bīstamību, aizdegoties vai
uzliesmojot. Šāda iedarbība pārsvarā skar tikai iepakojumu, un nav domājams, ka 
varētu tikt izmesti ievērojama izmēra fragmenti lielākā diapazonā. Ārējās uguns 
iedarbība nevar izraisīt vienlaicīgu visa iepakojuma satura sprādzienu; 

e) 1.5. apakšgrupa – ļoti nejutīgas vielas un maisījumi, kam piemīt masveida
sprādzienbīstamība:

− vielas un maisījumi, kam piemīt masveida sprādzienbīstamība, bet kas ir tik nejutīgi,
ka pastāv ļoti niecīga iespējamība, ka parastos apstākļos tie varētu uzliesmot vai 
pāriet no degšanas uz detonēšanu; 

f) 1.6. apakšgrupa – ārkārtīgi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida
sprādzienbīstamība:

− izstrādājumi, kas satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas vielas vai maisījumus un kam ir
niecīga iespēja neparedzēti uzliesmot vai izplatīties. 

2.1.2.3. punkts. Sprādzienbīstamus materiālus, kas nav klasificēti kā nestabili, klasificē 
vienā no sešām šā pielikuma 2.1.2.2. punktā minētajām apakšgrupām, pamatojoties uz 2. 
līdz 8. pārbaužu sēriju ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu Pārbaužu un 
kritēriju rokasgrāmatas I daļas pārbaužu rezultātiem, kas atspoguļoti 2.1.1. tabulā. 

2.1.1. tabula 

Sprādzienbīstamu materiālu kritēriji 

Kategorija Kritēriji 

Nestabili sprādzienbīstami 
materiāli vai 
sprādzienbīstami materiāli, 
kas ietilpst 1.1. līdz 1.6. 
apakšgrupā 

Sprādzienbīstamiem materiāliem, kas ietilpst 1.1. līdz 1.6. 
apakšgrupā, ir jāveic šādas pamata pārbaudes: 

Sprādzienbīstamība atbilstīgi ANO 2. pārbaužu sērijai (UN 
RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 12. nodaļa). 
Vielām, kas paredzētas sprādziena izraisīšanai (1), nepiemēro 
ANO 2. pārbaužu sēriju. 

Jutība atbilstīgi ANO 3. pārbaužu sērijai ( UN RTDG Pārbaužu 
un kritēriju rokasgrāmatas 13. nodaļa). 

Termiskā stabilitāte atbilstīgi ANO 3. c) pārbaudei ( UN RTDG 
Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 13.6.1. apakšsadaļa). 

Lai noteiktu pareizo apakšgrupu, jāveic vēl citas pārbaudes. 

(1) Tās ir vielas, maisījumi un izstrādājumi, kurus ražo nolūkā radīt praktisku, sprādziena
vai pirotehnisku efektu.
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Ja pārbaude notiek iepakojumā, un vēlāk iepakojums tiek mainīts, ir nepieciešama atkārtota 
pārbaude, ja tiek uzskatīts, ka iepakojuma izmaiņas ietekmēs pārbaudes rezultātus. 

Vielas vai maisījuma klasifikācijas testiem jānotiek formā, kādā viela vai maisījums ir piegādāts. 
Ja tas pats ķīmiskais izstrādājums ir fizikālā formā, kas atšķiras no pārbaudītās, un ja tiek 
uzskatīts, ka šī atšķirīgā fizikālā forma testa laikā varētu būtiski mainīt izstrādājuma īpašības, 
jātestē arī vielas vai maisījuma jaunā fizikālā forma. 

2.1.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

Ja ir pieejami testa dati, tie jāvērtē, salīdzinot ar noteiktiem klasificēšanas kritērijiem. 

Ja skrīninga procedūrā norādīts, ka viela vai maisījums var būt sprādzienbīstams, jārūpējas par 
darba drošību un pārbaudes laikā jāievēro piesardzība. 

Informāciju par testa procedūrām skatīt tālāk, 2.1.4.5. nodaļa, kur atsevišķās testu sērijas ir 
aprakstītas ar attiecīgās lēmuma pieņemšanas loģikas kontekstā. 

Sprādzienbīstamu materiālu klasificēšanas testu procedūras ir detalizēti aprakstītas ANO MTC 
rokasgrāmatas I daļā. 

2.1.4.5 Klasificēšanas procedūra un lēmuma pieņemšanas loģika 

Jebkura viela, maisījums vai izstrādājums, kam ir raksturīga sprādzienbīstamība vai ja par to ir 
aizdomas, jāvērtē attiecībā uz piederību sprādzienbīstamu materiālu klasei. Šajā bīstamības 
klasē iedalītajām vielām, maisījumiem un izstrādājumiem jānosaka piederība atbilstošai 
apakšklasei vai arī tie jāklasificē kā “Nestabili sprādzienbīstami materiāli”. 

Klasificēšanai ir divi posmi – pieņemšanas procedūra un klases piešķiršanas procedūra. 

Pieņemšanas procedūras laikā, izmantojot jutīguma, stabilitātes un sprādziena efekta testus, tiek 
noteiktas vielas, maisījuma vai izstrādājuma galvenās sprādzienbīstamās īpašības. Ja viela, 
maisījums vai izstrādājums netiek klasificēti kā “Nestabili sprādzienbīstami materiāli” un 
provizoriski tiek ieskaitīti sprādzienbīstamu materiālu klasē, piederība apakšgrupai jānosaka, 
izmantojot klases piešķiršanas procedūru. Iedalīšana A līdz S saderības grupās ir detalizēti 
aprakstīta UN RTDG paraugnoteikumu 2.1.2. nodaļa. Saderības grupām un to iespējamajām 
kombinācijām ir noteikti sprādzienbīstamu materiālu veidi, kas tiek uzskatīti par saderīgiem, 
piemēram, kombinētai uzglabāšanai vai transportēšanai, un tādēļ to var izmantot, lai šajos 
sektoros nošķirtu tehniskās prasības, tomēr saskaņā ar CLP regulu saderības grupu noteikšana 
nav klasificēšanas sistēmas daļa. 

Pieņemšanas testi un nākamās analīzes pareizai apakšgrupas piederības noteikšanai tiek 
grupētas astoņās testu sērijās. Klasificēšanas procedūras, testu metodes un kritēriji ir detalizēti 
aprakstīti ANO MTC rokasgrāmatas I daļā. 

PIEZĪME: par sprādzienbīstamu materiālu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar 
pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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I pielikums: 2.1.2. attēls 

Procedūra, ar kuru viela, maisījums vai izstrādājums tiek provizoriski ieskaitīts 
sprādzienbīstamu materiālu klasē (1. pārvadāšanas klasē) 

KLASIFICĒJAMĀ 
VIELA/MAISĪJUMS 

KLASIFICĒJAMAIS 
IZSTRĀDĀJUMS 

Vai viela/maisījums ir 
ražots ar nolūku radīt 

sprādzienbīstamu vielu 
praktiskiem mērķiem vai 

pirotehniskam  
efektam? 

Jāapsver vielas/maisījuma 
ieskaitīšana šajā klasē 

TESTU 3. SĒRIJA 

Vai viela/maisījums ir  
amonija nitrāta emulsija, 

suspensija, želeja vai 
sprāgstvielu izgatavošanas 

starpprodukts  
(ANE)? 

TESTU 8. SĒRIJA 
Skatīt 2.1.4. attēlu 

TESTU 1. SĒRIJA (*) 

Vai viela/maisījums 
ir termiski stabils? 

Vai viela/maisījums ir  
pārāk bīstams testētajā 

formā? 

Viela/maisījums ir 
jāiekapsulē  

un/vai jāiesaiņo 

TESTU 4. SĒRIJA 

Vai izstrādājums,  
iesaiņotais izstrādājums vai 
iesaiņotā viela/maisījums ir 

pārāk bīstams? 

Vai viela/maisījums ir 
sprādzienbīstams? 

 

TESTU 2. SĒRIJA 

Vai viela/maisījums ir 
pārāk nejutīgs, lai to  

ieskaitītu šajā  
klasē? 

NAV SPRĀDZIEN- 
BĪSTAMS MATERIĀLS 

JĀKLASIFICĒ kā nestabils 
sprādzienbīstams 

 

PROVIZORISKI JĀIESKAITA 
ŠAJĀ KLASĒ (skatīt 

2.1.3. attēlu) 

(*) Klasifikācijas nolūkā sākt ar testu 2. sēriju. 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Jā 

Nē 
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Lai noteiktu vai viela, maisījums vai izstrādājums ir kandidāts klasificēšanai kā 
“Sprādzienbīstams materiāls” vai “Nestabils sprādzienbīstams materiāls”, tiek izmantota 
pieņemšanas procedūra. 

Provizoriskai ieskaitīšanai izmantojamās testu metodes tiek grupētas četrās sērijās, kas 
numurētas no 1. līdz 4. (skatīt 2.1.2. attēlu CLP regulas I pielikumā). 

Testa sēriju numurēšana no 1. līdz 4. ir saistīta ar rezultātu vērtēšanas, nevis testu secību. 
Testētājiem drošības dēļ var būt svarīgi pirms eksperimenta ar lielāku daudzumu 
dažus testus izdarīt ar mazāku materiāla daudzumu.  

Ļoti ieteicams testēšanu sākt ar testu 3. sēriju, jo tai tiek izmantoti relatīvi nelieli paraugi, tā 
mazinot risku testētājiem. 

Testu 1. sērija 

Testu 1. sērija, pamatojoties uz triju veidu testu rezultātiem par iespējamu sprādzienbīstamību, 
sniedz atbildi uz jautājumu “Vai tā ir sprādzienbīstama viela/ maisījums?”. Iespējamās 
sprādzienbīstamības vērtēšanai tiek izmantoti triju veidu testi. Atbilde uz šo jautājumu ir “Jā”, ja 
visu triju veidu testos ir saņemta pozitīva atbilde. Ja atbilde ir “Nē”, viela/maisījums tiek izslēgts 
no šīs klases, jo tas nav sprādzienbīstams. Noteiktos apstākļos 1.a veida testu var aizstāt ar 
noteiktām F testu sērijām (skatīt ANO MTC rokasgrāmatas 11.3.5. nodaļu). 

Trīs izmantojamie testu veidi ir šādi (iekavās norādīts ieteicamais tests): 

1.a tests: trieciena tests ar definētu pastiprinātāju slēgtā telpā, lai noteiktu vielas 
spēju izraisīt detonāciju (ANO Plaisas tests); 

1.b tests: tests, lai noteiktu sildīšanas efektu slēgtā telpā (Koenena tests); un 

1.c tests: tests, lai noteiktu aizdedzināšanas efektu slēgtā telpā (laika/spiediena 
tests). 

Testu 2. sērija 

Testu 2. sērija tiek izmantota, lai saņemtu atbildi uz jautājumu “Vai viela/maisījums ir pārāk 
nejutīgs, lai to ieskaitītu šajā klasē?”. Kopumā testiem tiek izmantoti tādi paši aparāti un 
metodes kā testu 1. sērijai, bet kritēriji ir mazāk stingri, piemēram, Plaisas testam izmantotais 
parametrs “Plaisa” ir lielāks par “0”. Atbilde uz šo jautājumu ir “Nē”, ja jebkurā no visu triju 
veidu testiem ir iegūta pozitīva atbilde. Ja atbilde ir “Jā”, viela/maisījums tiek izslēgts no šīs 
klases, un tas nav sprādzienbīstams. Noteiktos apstākļos 2.a veida testu var aizstāt ar 
noteiktām F testu sērijām (skatīt ANO -MTC rokasgrāmatas 12.3.4. nodaļu). 

Trīs izmantojamie testu veidi ir šādi (iekavās norādīts ieteicamais tests): 

2.a tests: trieciena tests ar definētu ierosināšanas sistēmu slēgtā telpā, lai noteiktu 
triecienjutību (ANO Plaisas tests); 

2.b tests: tests, kurā lai noteiktu sildīšanas efektu slēgtā telpā (Koenena tests); un 

2.c tests: tests, lai noteiktu aizdedzināšanas efektu slēgtā telpā (laika/spiediena 
tests). 

Ja viela vai maisījums ir ražots ar nolūku radīt sprādzienbīstamu vielu praktiskiem mērķiem vai 
pirotehniskam efektam, klasificēšanai testu 1. un 2. sērija nav nepieciešama. 

2.1.4.5.1 Pieņemšanas procedūra 
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Testu 3. sērija 

Kā minēts iepriekš, drošības dēļ pirms testu 1. un 2. sērijas ieteicams veikt testu 3. sēriju, jo 
nepieciešams relatīvi mazs paraugs. Testu 3. sēriju ieteicams veikt pat tad, ja testu 1. un/vai 
2. sērijā ir iegūti negatīvi rezultāti, jo tikai testu 3. sērijā tiek iegūta informācija par termisko
stabilitāti un jutību pret mehānisku iedarbību (triecienu un berzi).

Testu 3. sērija ir paredzēta, lai saņemtu atbildi uz jautājumiem “Vai viela/maisījums ir termiski 
stabils?” un “Vai viela/maisījums ir pārāk bīstams pārbaudītajā formā?” Ir iekļauti arī testi par 
jutību pret mehānisku iedarbību (triecienu un berzi), karstumu un liesmu.  

Četri izmantojamie testu veidi ir šādi (iekavās norādīts ieteicamais tests): 

3.a tests: krītoša svara tests triecienjutības noteikšanai (BAM Fallhammer); 

3.b tests: berzes vai triecienveidīgas berzes tests berzes jutības noteikšanai (ar 
BAM berzes aparātu); 

3.c tests: paaugstinātas temperatūras tests termiskās stabilitātes noteikšanai 
(termiskās stabilitātes tests 75 °C temperatūrā); un 

3.d tests: dedzināšanas tests, lai noteiktu vielas vai maisījuma reakciju uz liesmu 
(maza mēroga dedzināšanas tests). 

Atbilde uz pirmo jautājumu ir “Nē”, ja 3.c testā saņemta pozitīva atbilde – viela/maisījums ir 
uzskatāms par termiski nestabilu un tiek klasificēts kā “Nestabils sprādzienbīstams materiāls” 
vai “Pašreaģējoša viela vai maisījums”.  

Atbilde uz otro jautājumu ir “Jā”, ja 3.a, 3.b vai 3.d testā ir saņemta pozitīva atbilde. Ja ir 
saņemta pozitīva atbilde, viela vai maisījums var tikt iesaiņots vai iekapsulēts, lai samazinātu 
jutību pret ārējiem ierosinātājiem, vai arī viela/maisījums tiek klasificēts kā “Nestabils 
sprādzienbīstams materiāls”, turklāt sprādzienbīstamo materiālu sprādzienbīstamības 
nomākšanai vai mazināšanai tos ir iespējams desensibilizēt, un šādā gadījumā klasificēšanas 
procedūra jāsāk no jauna.  

Testu 4. sērija 

Testu 4. sērija ir paredzēta, lai saņemtu atbildi uz jautājumu “Vai izstrādājums, iesaiņotais 
izstrādājums vai iesaiņotā viela vai maisījums ir pārāk bīstams?”. Transportēšanas un lietošanas 
laikā ir iespējami dažādi apstākļi, arī augsta vai zema temperatūra, liels relatīvais mitrums, 
vibrācija, triecieni un kritieni. 

Testu veidi ir šādi: 

4.a tests: izstrādājuma termiskās stabilitātes tests; un 

4.b tests: kritiena radītas bīstamības tests. 

Atbilde ir “Jā”, ja 4.a vai 4.b testā ir saņemta pozitīva atbilde, un viela vai maisījums tiek 
klasificēts kā “Nestabils sprādzienbīstams materiāls”. 

Svarīgi atzīmēt, ka viela/maisījums, kas nav izturējis testu 2. sērijas pārbaudījumus (tas ir 
pietiekami jutīgs, lai tiktu iekļauts sprādzienbīstamo materiālu klasē) tomēr var tikt izslēgts no 
sprādzienbīstamo materiālu klases, ja vien tas nav ražots nolūkā radīt sprādzienbīstamu efektu 
un 6. testu sērijā tam nav novērota sprādzienbīstamība (sk. muskusksilola piemēru). Šāda 
izslēgšana no sprādzienbīstamu materiālu klases ir atļauta tikai attiecībā uz specifiskiem 
testējamā materiāla veidiem un iepakojumu lielumiem. 

Īpaši svarīga ir sprādzienbīstamības informācijas iekļaušana DDL, un tas īpaši attiecas uz 
vielām/maisījumiem, kas saskaņā ar testu 1. un/vai 2. sērijas rezultātiem ir sprādzienbīstami, 
bet kurus atbilstoša iepakojuma dēļ pēc testu 6. sērijas iespējams izslēgt no sprādzienbīstamo 
materiālu klases, turklāt 3.a un 3.b testu rezultātiem jābūt dokumentētiem DDL, īpaši tad, ja tie 
atbilst regulas (EK) Nr. 440/2008 ES A.14 testa kritērijiem (vielas jutīgums pret triecienu, ko 
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nosaka ar ANO 3.(a)(ii) testu sēriju, ir 40 J vai mazāk un/vai jutīgums pret berzi, ko nosaka ar 
3.(b)(i) testu sēriju, ir 360 N vai mazāk). 

2.1.4.5.2 Procedūra iedalīšanai apakšgrupās 

Procedūra iedalīšanai vienā no sešām apakšgrupām atkarībā no bīstamības tiek piemērota visām 
vielām, maisījumiem un/vai izstrādājumiem, kas ir sprādzienbīstamo materiālu klases kandidāti. 
Viela, maisījums vai izstrādājums jāieskaita šajā apakšgrupā, ja viela, maisījums vai 
izstrādājums atbilst testu nosacījumiem, un testēšana tiek veikta fizikālajā formā, kādā tie tiek 
piedāvāti piegādei un lietošanai. Jāņem vērā arī citu testu rezultāti un notikušajos nelaimes 
gadījumos iegūtie dati. 

Ieskaitīšanai apakšgrupā izmantotās testu metodes tiek grupētas trīs sērijās, kas numurētas no 
5. līdz 7., un tās ir izstrādātas, lai, atbildot uz CLP regulas 2.1.3. attēlā norādītajiem
jautājumiem, saņemtu nepieciešamo informāciju.

PIEZĪME: par sprādzienbīstamu materiālu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar 
pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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I pielikums: 2.1.3. attēls 

Procedūra iedalīšanai sprādzienbīstamo materiālu klases apakšgrupā (1.  pārvadāšanas 
klase)46 

46 Lūdzu, ievērojiet, ka 23. sesijā UNSCEGHS ir pieņemts labojums, iepriekš redzamajā 2.1.3. attēlā vārdu “viela” 
aizstājot ar vārdiem “viela/maisījums”. 

IZSTRĀDĀJUMS VAI VIELA, KAS PROVIZORISKI ATTIECINĀTA UZ ŠO KLASI 
(no 2.1.2. attēla) 

Vai izstrādājums 
kandidē uz 1.6. 
apakšgrupu? 

Vai viela kandidē uz 
1.5. apakšgrupu? 

Vai tā ir ļoti  
nejutīga sprādzienbīstama 

viela, kas var radīt 
masveida  

sprādzienu? 

Vai tas ir ārkārtīgi 
nejutīgs izstrādājums?

Iepako vielu 6. TESTU SĒRIJA

Vai produkts tiek izslēgts 
pēc definīcijas?  

Vai viela vai izstrādājums  
ir izgatavots ar mērķi radīt 
rakstisku sprādzienu vai 

pirotehnisku efektu? 

Vai ir kāda bīstama 
ietekme bez pieminētajām 

paketē? 

Vai bīstamība kavētu 
ugunsgrēka dzēšanu 

tiešā tuvumā? 

Vai galvenā bīstamība  
ir starojuma siltums un/vai 
spēcīga degšana, bet bez 
bīstama triecienviļņa vai 

izmetes  
bīstamības? 

Vai galvenā bīstamība 
ir izmetes bīstamība? 

Vai rezultāts 
ir masveida 
sprādziens? 

1.4. 
APAKSGRUPA 

S atbilstības grupa 

1.4. APAKSGRUPA 
Citas atbilstība grupas 

(ne S grupa) 
1.1. 

APAKSGRUPA 
1.5. 

APAKŠGRUPA 
1.6. 

APAKŠGRUPA 
NAV SPRĀDZIEN-

BISTAMA 

Nē 

Jā 

7. TESTU SĒRIJA
5. TESTU SĒRIJA

1.2. 
APAKSGRUPA 

1.3. 
APAKSGRUPA 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē Nē 

Nē 

Nē Nē 

Nē 

Nē 

Jā 
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Testu 5. sērija 

Testu 5. sērija tiek veikta tikai tām sprādzienbīstamajām vielām un maisījumiem, kas ir pārāk 
nejutīgi un tādēļ tiek uzskatīti par 1.5. apakšgrupas kandidātiem. Tipiskas vielas/maisījumi ir 
sprāgstvielas, piemēram, ANFO, pusšķidras un emulsijas tipa sprāgstvielas. 

Testu 5. sērijas rezultāti tiek izmantoti, lai saņemtu atbildi uz jautājumu “Vai tā ir ļoti nejutīga 
sprādzienbīstama viela/maisījums, kas var sprāgt masveidā”?  

Izmantojamie testu veidi ir šādi (iekavās norādīts ieteicamais tests): 

5.a tests: trieciena tests, lai noteiktu jutību pret spēcīgu mehānisku iedarbību 
(kapsulas jutības tests); 

5.b tests: termiskie testi, lai noteiktu tendenci pārejai no ātras sadegšanas uz 
detonāciju (Francijas vai ASV DDT tests); un 

5.c tests: tests, lai noteiktu, vai liels vielas daudzums eksplodē plaša ugunsgrēka 
ietekmē. 

Atbilde uz šo jautājumu ir “Nē”, ja jebkurā no triju veidu testiem ir iegūts pozitīvs rezultāts. 
1.5. apakšgrupas kandidātmateriālam jāiztur viens katra veida tests. 

Testu 6. sērija 

6. testu sērijas rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kura apakšgrupa (1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4.)
visvairāk atbilst klasificējamās vielas, maisījuma vai izstrādājuma īpašībām, ja krava nonāk
iekšēju vai ārēju avotu izraisītā ugunsgrēkā vai eksplodē iekšēja avota dēļ. Rezultāti ir
nepieciešami nepieciešami arī tam, lai vērtētu vai viela, maisījums vai izstrādājums ir iedalāms
1.4. apakšgrupas S saderības grupā, un vai tas ir iedalāms šajā klasē vai no tās jāizslēdz.

Testu 6. sērija ir piemērojama vielu, maisījumu vai izstrādājumu iepakojumiem tādā stāvoklī un 
formā, kādā tie tiek piedāvāti transportēšanai un lietošanai. 

Četri testu veidi ir šādi (iekavās norādīts ieteicamais tests): 

6.a tests: tiek testēts viens iepakojums, lai noteiktu, vai tā saturs var izraisīt 
masveida sprādzienu (viena iepakojuma tests); 

6.b tests: tiek testētas iesaiņotas sprādzienbīstamas vielas, maisījumi vai 
izstrādājumi vai neiesaiņoti sprādzienbīstami izstrādājumi, lai noteiktu vai 
eksplozija pāriet no viena iepakojuma uz citu vai no neiepakota 
izstrādājuma uz citu neiepakotu izstrādājumu (liela daudzuma tests); 

6.c tests: tiek testēti sprādzienbīstamu vielu, maisījumu vai izstrādājumu iepakojumi 
vai neiesaiņoti sprādzienbīstami izstrādājumi, lai noteiktu, vai ir masveida 
sprādziena vai izmešu bīstamība, notiek siltuma izstarošana un/vai strauja 
degšana vai rodas jebkāda cita bīstama iedarbība ugunsgrēka dēļ (atklātas 
liesmas tests); 

6.d tests: tiek testēti nenoslēgti tādu sprādzienbīstamu izstrādājumu iepakojumi, 
kuriem tiek piemēroti UN RTDG paraugnoteikumu 3.3. nodaļas 347. pantā 
noteiktie īpašie nosacījumi, lai noteiktu, vai nejaušas aizdegšanās vai 
uzliesmošanas dēļ rodas kāda bīstamība ārpus iepakojuma. 

6.a, 6.b, 6.c un 6.d testi notiek alfabētiskā secībā, tomēr ne vienmēr ir nepieciešami visu veidu
testi. No 6.a testa var atteikties, ja sprādzienbīstamie izstrādājumi tiek pārvadāti bez
iepakojuma vai ja iepakojumā ir tikai viens izstrādājums. No 6.b veida testa var atteikties, ja
visos 6.a veida testos:
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• iekšēja detonācija un/vai uzliesmošana nav sabojājusi iepakojuma ārpusi; vai
• iepakojuma saturs neeksplodē vai eksplodē tik vāji, ka, ka saskaņā ar 6.b veida testa

rezultātiem var izslēgt eksplozijas pāreju no viena iepakojuma uz otru.

6.c tests var nenotikt, ja 6.b  veida testā viss izstrādājuma daudzums ir eksplodējis praktiski
vienlaicīgi. Šādos gadījumos izstrādājums tiek iedalīts 1.1. apakšgrupā.

6.d tests tiek izmantots, lai noteiktu, vai ir piemērojams 1.4. apakšgrupas S klasifikācijas kods,
un tas tiek izmantots tikai tad, ja ir piemērojami UN RTDG paraugnoteikumu 3.3. nodaļas
347. īpašie nosacījumi. 6.c un 6.d sērijas testu rezultāti norāda, vai ir piemērojams 1.4S kods,
un ja tas nav piemērojams, izstrādājums 1.4. apakšgrupā tiek iedalīts bez S koda.

Ja vielas vai maisījuma 1a. testā ir iegūts negatīvs rezultāts (detonācija neizplatās), no 6a. testa 
ar detonatoru var atteikties. 

Ja vielas vai maisījuma 2c. testā ir iegūts negatīvs rezultāts (nenotiek sadegšana vai arī tā ir 
lēna) var atteikties no 6a. testa ar aizdedzinātāju. 

Testu 7. sērija 

Testu 7. sērija ir paredzēta militāriem sprādzienbīstamiem materiāliem (ārkārtīgi nejutīgām 
vielām – EIS vai to saturošiem izstrādājumiem), un tā parasti netiek attiecināta uz civiliem 
mērķiem paredzētiem sprādzienbīstamiem materiāliem, tādēļ atsevišķi testi šajā dokumentā 
netiek aprakstīti. Tie pēc nepieciešamības ir pieejami ANO MTS rokasgrāmatas I daļas 
17. nodaļa.

Testu 8. sērija

Testu 8. sērijas rezultāti tiek izmantoti, lai saņemtu atbildi uz jautājumu, vai amonija nitrāta 
emulsija, suspensija vai želeja (ANE) kā sprāgstvielu izgatavošanas starpprodukts ir pietiekami 
nejutīga, lai to klasificētu kā oksidējošu vielu. Ir trīs šādi testi (iekavās norādīts ieteicamais 
tests): 

8.a tests: termiskās stabilitātes tests (termiskās stabilitātes tests ANE); 

8.b tests: trieciena tests, lai noteiktu jutību pret spēcīgu triecienu (ANE Plaisas tests); 
un 

8.c tests: tests sildīšanas efekta noteikšanai slēgtā telpā (Koenena tests); 

Testu 8. sērija tiek izmantota, lai noteiktu, vai amonija nitrāta emulsija, suspensija vai želeja kā 
sprāgstvielu izgatavošanas starpprodukts ir vai nav klasificējama kā sprādzienbīstama. Vielas un 
maisījumi, kas nav izturējuši nevienu testu, ir klasificējami kā “Sprādzienbīstami 1.1. vai 
1.5. apakšgrupas materiāli” vai kā “Nestabili sprādzienbīstami materiāli” saskaņā ar 2.1.4. attēlu 
CLP regulas I pielikumā. Ja visu triju veidu testos ir iegūti pozitīvi rezultāti, vielas vai maisījumi 
ir klasificējami kā “Oksidējoši šķidrumi vai cietas vielas”. 
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I pielikums: 2.1.4. attēls 

Amonija nitrāta emulsijas (ANE), suspensijas vai želejas klasificēšanas procedūra 

8. TESTU SĒRIJA

8.a) TESTS. Termālās
stabilitātes tests. Vai

viela/maisījums ir termāli 
stabils? 

8.b) TESTS. ANE Large scale
gap tests. Vai viela/maisījums

ir pārāk jutīgs pret triecienu, lai
to attiecinātu uz oksidējošu 

šķidrumu vai oksidējošu cietu 
vielu? 

8.c) TESTS. Koenena
pārbaude. Vai viela/maisījums 
ir pārāk jutīgs pret karsēšanu 

noslēgtā vidē? 

Klasificē kā nestabilu sprāgstvielu 

Viela/maisījums jāklasificē kā sprāgstviela, nevis kā 
nestabila sprāgstviela. Ja atbilde uz jautājumu “Vai 
tā ir ļoti nejutīga sprādzienbīstama viela/maisījums, 
kas var radīt masveida sprādzienu?” 2.1.3. attēlā ir 
“nē”, vielu/maisījumu klasificē 1 .1 . apakšgrupā 

Ja viela/maisījums jāklasificē kā 1.5. apakšgrupas 
sprāgstviela, turpmāk veic 5. testu sēriju. Ja atbilde 

uz jautājumu “Vai tā ir ļoti nejutīga sprādzienbīstama 
viela/maisījums, kas var radīt masveida sprādzienu?” 

2.1.3. attēlā ir““jā”, vielu/maisījumu klasificē 1.5. 
apakšgrupā, ja atbilde ir “nē”, vielu klasificē 1.1. 

apakšgrupā 

ANE vielu/maisījumu klasificē kā 2. kategorijas 
oksidējošu šķidrumu vai 2. kategorijas 

oksidējošu cietu vielu (2.13. un 2.14. nodaļa) 
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2.1.5 Ziņošana par sprādzienbīstamu materiālu bīstamību 

2.1.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.1.2. tabula 

Marķēšanas zīmju elementi sprādzienbīstamiem materiāliem 

Klasifikācija Nestabili 
sprādzien
bīstami 

materiāli 

1.1. 
apakšgrupa 

1.2. 
apakšgrupa 

1.3. 
apakšgrupa 

1.4. 
apakšgrupa 

1.5. 
apakšgrupa 

1.6. 
apakšgrupa 

GHS 
piktogramm
as 

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību Bīstami Nav 
signālvārda 

Bīstamības 
apzīmējums 

H200: 
Nestabili, 
sprādzien
bīstami 
materiāli 

H201: 
Sprādzienbīs
tams; 
masveida 
sprādzienbīs
tamība 

H202: 
Sprādzienbīs
tams; 
augsta 
izmetes 
bīstamība 

H203: 
Sprādzienbīs
tams; 
uguns, 
triecienviļņa 
bīstamība 
vai izmetes 
bīstamība 

H204: Uguns 
vai izmetes 
bīstamība 

H205: Ugunī 
var 
masveidā 
eksplodēt 

Bīstamības 
uzraksta 
nav 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Novēršana 

P201 

P202 

P281 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

Drošības 
prasību 
apzīmējuma 
nav 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Reakcija 

P372 

P373 

P380 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

Drošības 
prasību 
apzīmējuma 
nav 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Uzglabāšana 

P401 P401 P401 P401 P401 P401 Drošības 
prasību 
apzīmējuma 
nav 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Iznīcināšana 

P501 P501 P501 P501 P501 P501 Drošības 
prasību 
apzīmējuma 
nav 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 
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Pieņemšanas procedūras laikā vielu un maisījumu galvenā raksturīgā sprādzienbīstamība, 
stabilitāte un jutīgums tiek pētīts tikai 1., 2. un 3. sērijas testos. Iepakotas vielas, maisījumi un 
izstrādājumi tiek papildus testēti, lai tos iedalītu 1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4. apakšgrupā (izmantojot 
6. testu sēriju). Iepakojuma veids var ievērojami ietekmēt testu rezultātu.

Tādēļ neiepakotām vai pārpakotām sprādzienbīstamām vielām un maisījumiem GHS bīstamības 
paziņojumos ir nesakritības, īpaši vielām un maisījumiem, kas provizoriski ieskaitīti 
sprādzienbīstamu materiālu klasē, bet vēlāk iepakojuma dēļ no šīs klases ir izslēgti (skatīt 2.1.1. 
un 2.1.3. attēlu CLP regulas I  pielikumā un šo vadlīniju 2.1.4.5.1. nodaļu). Šīm vielām un 
maisījumiem ir sprādzienbīstamas īpašības, bet par šīm īpašībām var nebūt bīstamības 
paziņojumu, jo tās ir iedalītas citā bīstamības klasē, kurā nav sprādzienbīstamu materiālu. Šo 
gadījumu ilustrējošs piemērs ir muskusksilols (skatīt 2.1.7.2. nodaļu). Testējot muskusksilolu 
konkrētajā iepakojumā, 6. testu sērijas rezultāti ļauj to izslēgt no sprādzienbīstamu materiālu 
klases, tomēr slēgtā telpā karsēts neiepakots muskusksilols (Koenena testa laikā) ir 
sprādzienbīstams. 6. testu sērijas rezultāti var būt ļoti atšķirīgi arī tad, ja vielai ir netestēts 
iepakojums. 

Šī problēma GHS nav pietiekami izskaidrota, bet visiem, kas izmanto     CLP regulas kritērijus, 
jāņem vērā iepriekšminētais. 

2.1.5.2 Marķēšanas papildu noteikumi 

Sprādzienbīstami materiāli parasti tiek klasificēti transportiepakojumā, un klasificēšanai var būt 
nozīmīgs arī pats iepakojums. 2.1.4.5.2. nodaļa tas ir nepārprotami redzams 2.1.3. attēlā, īpaši 
attiecībā uz 6. testu sēriju. Tādēļ sprādzienbīstamu vielu vai maisījumu iedalīšana noteiktā 
sprādzienbīstamu materiālu apakšgrupā ir pamatota tikai attiecībā uz vielām un maisījumiem 
transportiepakojumā, kurā tie ir testēti. Tā kā klasifikācija ir atkarīga no iepakojuma, CLP 
regulas I pielikuma 2.1.2.4. iedaļā norādīts: 

I pielikums: 2.1.2.4. punkts. Ja sprādzienbīstamus materiālus izsaiņo vai no jauna iepako 
tādā iepakojumā, kas nav oriģinālais vai tam līdzīgs iepakojums, tiem veic atkārtotu 
pārbaudi. 

Turklāt atbilstoši CLP regulas I pielikuma 2.1.3. iedaļas 2.1.2. tabulai neiepakotiem 
sprādzienbīstamiem materiāliem vai sprādzienbīstamiem materiāliem, kas pārpakoti 
neoriģinālajā vai līdzīgā iepakojumā, marķējumā jānorāda šādi elementi: 

I pielikums: 2.1.3. punkts. Paziņošana par bīstamību 

[…] 

PIEZĪME 2.1.2. tabulai: neiepakotiem sprādzienbīstamiem materiāliem vai sprādzien-
bīstamiem materiāliem, kas no jauna iepakoti tādā iepakojumā, kas nav oriģinālais vai līdzīgs 
iesaiņojums, ir jābūt visiem turpmāk norādītajiem marķējuma elementiem: 

a) piktogramma: sprāgstošs spridzeklis;

b) signālvārds: “Bīstami”;

c) bīstamības apzīmējums: “sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība”,

ja vien bīstamība neatbilst kādai no bīstamības kategorijām 2.1.2. tabulā, jo tad piešķir 
atbilstīgo simbolu, signālvārdu un/vai bīstamības apzīmējumu. 

Parasti tad, ja sprādzienbīstami materiāli nav iepakoti vai pārpakoti neoriģinālajā vai līdzīgā 
iepakojumā, klasificēšanas procedūra jāatkārto, lai noteiktu, kura sprādzienbīstamības 
apakšgrupa ir attiecināma uz sprādzienbīstamiem materiāliem jaunajā iepakojumā. 2.1.2. 
tabulas PIEZĪMĒ aprakstītie marķējuma elementi ir tādi paši kā 1.1. nodaļa aprakstītie, un 
praksē šī nodaļa pārpakotiem sprādzienbīstamiem materiāliem nosaka visstingrāko klasifikāciju. 
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Jāņem vērā, ka 2.1.2. tabulā ir aprakstīta arī bīstamības kategorija “Nestabili sprādzienbīstami 
materiāli”, kas tiek noteikta, pamatojoties uz vielas vai maisījuma galvenajām īpašībām, tās 
nosakot ar 3. testu sērijas palīdzību, un kategorija nav atkarīga no iepakojuma. Līdz ar to 
saskaņā ar CLP regulu pārpakotus sprādzienbīstamus materiālus ir iespējams marķēt atbilstoši 
1.1. apakšgrupas elementiem un netestēt atkārtoti, tomēr tā ir bīstamības pārvērtēšana, ja vien 
sprādzienbīstamais materiāls jau nav iedalīts 1.1. apakšgrupā. 

Daudzi sprādzienbīstami materiāli tiek piegādāti atsevišķos iekšējos iepakojumos, kas kopā tiek 
ievietoti ārējā iepakojumā, un tad viss kopums, t.i., iekšējo un ārējo iepakojumu kopums, veido 
transportiepakojumu. Atbilstoši UN RTDG paraugnoteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG kods, 
ICAO TI) klasificēšanas testi notiek transportiepakojumā. Atbilstoši CLP regulas 33. panta 
1. punktam tad, ja pēc CLP regulas noteikumiem ir nepieciešama(-s) bīstamības piktogramma (-s),
jānorāda tā pati bīstamība kā bīstamu kravu transportēšanas gadījumos, un attiecīgās CLP
regulas bīstamības piktogrammas nav jānorāda uz ārējā iepakojuma.

Klasificēšana saskaņā ar bīstamu kravu transportēšanas noteikumiem ir gandrīz pilnībā identiska 
CLP regulā aprakstītajai klasificēšanas procedūrai, tādēļ būs automātiski zināma 
transportiepakojuma klasifikācija saskaņā ar CLP regulu. Tomēr iekšējā iepakojuma klasifikācija 
saskaņā ar CLP regulu ražotājam, importētājam vai pakārtotajam lietotājam nav zināma, jo tā 
netiks noteikta transportiepakojuma klasificēšanas laikā. No otras puses, iekšējo iepakojumu 
testēšana parasti nav praktiska, tādēļ attiecībā uz iekšējiem iepakojumiem parasti tiek pieņemta 
tāda pati klasificēšanas shēma kā transportiepakojumiem. CLP regulas I pielikuma 2.1.2. tabulā 
ir aprakstītas iekšējo iepakojumu marķēšanas prasības, tomēr ir piemērojami tālāk norādītie 
izņēmumi: 

• transportiepakojumiem, ja iepakojums ir izstrādāts tā, lai novērstu masveida
sprādzienbīstamību, piemēram, atsevišķus iekšējos iepakojumus sakārtojot krusteniski
(tā, lai tie neatrastos cits citam līdzās) vai atdalot tos ar īpašu materiālu. Tas īpaši
attiecas uz gadījumiem, kad ir piemērojama ADR noteikumu 4.1.5. nodaļas
P101 instrukcija. Šādā gadījumā iekšējais iepakojums jāmarķē atbilstoši CLP regulas
I pielikuma 2.1.2. tabulas piezīmei (t.i., kā 1.1. apakšgrupa, ja testu rezultāti nenorāda
citādi);

• sprādzienbīstamu materiālu iepakojumi ir klasificējami dažādās apakšgrupās (šādos
gadījumos skatīt ADR 4.1.10. sadaļas MP 20–MP 24 noteikumus par jauktu iepakojumu);

• turklāt atbilstoši CLP regulas I pielikuma 2.1.2. tabulas piezīmei tas nav piemērojams, ja
iepakojums ir mainīts.

Dažas R frāzes GHS sistēmā vēl nav aprakstītas, un CLP regulas II pielikuma 1. daļā tās ir 
pievienotas kā papildu bīstamības apzīmējumi. Attiecībā uz sprādzienbīstamām īpašībām ir 
svarīgi tālāk norādītie ES bīstamības apzīmējumi:  

II pielikums: 1.1.1. punkts. EUH001- “Sprādzienbīstams sausā veidā” 

Sprādzienbīstamas vielas un maisījumi, kas minēti I pielikuma 2.1. nodaļa un ko laiž 
tirgū samitrinātus ar ūdeni vai spirtu vai atšķaidītus ar citām vielām, lai 
mazinātu sprādzienbīstamību. 

EUH001 jānorāda visiem sprādzienbīstamiem materiāliem, kas sprādzienbīstamības 
samazināšanai ir samitrināti, atšķaidīti, izšķīdināti vai suspendēti ar flegmatizētāju 
(desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli jaunās desensibilizētu sprādzienbīstamu materiālu 
bīstamības klases kontekstā), un kuri neatbilst sprādzienbīstamo materiālu klases bīstamības 
kritērijiem. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1 versija – 2015. gada jūnijs 103 

II pielikums: 1.1.6. punkts. EUH044 – “Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē” 

Vielas un maisījumi, ko pašus neklasificē kā sprādzienbīstamus atbilstīgi I pielikuma 2.1. 
sadaļai, bet kas praksē, karsēti pietiekami slēgtos apstākļos, var radīt sprādzienbīstamību. 
Tas jo īpaši attiecas uz vielām, kurām šī īpašība nepiemīt, ja tās karsē mazāk stiprās 
tvertnēs, bet kuras sadalās ar sprādzienu, karsējot tērauda tvertnē. 

Dažas vielas un maisījumi var reaģēt sprādzienu, ja tiek karsēti slēgtā telpā, un klasificēšanas 
sistēma tos pietiekami labi neapraksta. Tas ir iespējams, piemēram, šādos gadījumos: 

• vielas vai maisījumi, kas, ņemot vērā to iepakojumu un atbilstoši 6. testu sērijas
rezultātiem, ir izslēgti no sprādzienbīstamu vielu klases;

• vielas vai maisījumi, kam SADT ir >  75 °C 50 kg iepakojumam, kā dēļ tie nav
klasificējami kā pašreaģējoši.

Lai par šīm īpašībām informētu lietotāju, šādu vielu vai maisījumu marķējuma tekstā 
jānorāda EUH044. 

2.1.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
direktīvu vai bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā sprādzienbīstami materiāli 

2.1.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Tieša pāreja no DSD vai DPD klasificēšanas sistēmas uz CLP regulai atbilstošu klasificēšanas 
sistēmu nav iespējama. 

Daudzas vielas un maisījumi, kas atbilstoši DSD vai DPD direktīvai ir marķēti ar simbolu “E” un 
riska frāzēm “R2” vai “R38”, atbilstoši CLP regulai tiks klasificēti kā “Sprādzienbīstami materiāli”, 
un attiecīgo apakšgrupu iedalījumu var atvasināt no bīstamo kravu klasifikācijas. Tomēr ir arī 
daudzas vielas un maisījumi, kas tiks iedalīti citās bīstamības klasēs, piemēram, “Organiskie 
peroksīdi”, “Pašreaģējošas vielas”, “Uzliesmojošas cietas vielas” (piemēram, muskusksilols) vai 
“Cietas oksidējošas vielas” (piemēram, troklozons). 

Atbilstoši DSD un DPD direktīvas kritērijiem, sprādzienbīstamās īpašības tiek noteiktas, 
izmantojot regulā (EK) Nr. 440/2008 (iepriekš DSD V pielikums) aprakstīto A.14 ES testa 
metodi. ES A.14. testa metodes pamatā ir vielu un maisījumu jutīgums pret termisku un 
mehānisku iedarbību. 

ES A.14. testa metodei ir trīs daļas: 

• termiskās jutības tests sildīšanas efekta noteikšanai slēgtā telpā (Koenena tests);
• mehāniskās jutības tests triecienjutības noteikšanai;
• mehāniskās jutības tests berzes jutības noteikšanai.

Termiskās jutības testa, ar ko tiek noteikts sildīšanas efekts slēgtā telpā (Koenena tests), 
kritēriji neatšķiras no tiem, kas paredzēti A.14 testa metodei un ANO MTC rokasgrāmatas testu 
2. sērijai.

Pēc pirmā ieskata mehāniskās jutības testi pret triecienu un berzi šķiet identiski ES A.14 testa 
metodei un ANO MTC rokasgrāmatas 3. testu sērijai. Tomēr jautājumi, uz kuriem šo testu 
rezultāti sniedz atbildes, un kritēriji atšķiras. ANO MTC rokasgrāmatas 3.a un 3.b testa rezultāti 
palīdz lemt, vai viela vai maisījums ir pārāk jutīgs pret mehānisku iedarbību, tādēļ robežkritēriji 
ir zemi (2 J vai mazāk, izmantojot BAM Fallhammer ierīci, un mazāk par 80 N BAM berzes 
aparātā). No otras puses, ES A.14 testa metodei robežkritēriji ir augstāki, jo šī testa rezultātam 
jāsniedz atbilde uz jautājumu par to, vai viela vai maisījums rada vai nerada 
sprādzienbīstamības risku (40 J BAM Falhammer ierīcē un 360 N BAM berzes aparātā). 
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Jāpievieno dažas papildu piezīmes par atšķirībām starp iepriekšminētajiem papildu 
bīstamības apzīmējumiem EUH001 un EUH044 un uz tiem attiecīgajām R1 un R44 frāzēm. Šīs 
atšķirības ir saistītas ar atšķirīgu sistēmisku pieeju sprādzienbīstamībai. 

EUH001 var piešķirt tikai tādām sprādzienbīstamām vielām un maisījumiem, kas ir 
atbilstoši desensibilizēti, lai atbilstu paredzētajai bīstamības klasei “Desensibilizēti 
sprādzienbīstami materiāli”, un tādēļ vairs neatbilst sprādzienbīstamu materiālu kritērijiem. 

Riska frāze R1 jāpiešķir visām sprādzienbīstamajām vielām un maisījumiem, kas izvērtēti 
ar ES A.14 testa metodi un kam ir piešķirta E klase; R2 vai R3 frāze neatšķaidītai formai), 
kas tiek laisti tirgū kā šķīdumi vai mitrā veidā. 

Atbilstoši DSD direktīvas VI pielikumam R44 frāzes piešķiršanas kritēriji ir šādi: 

“Vielas un maisījumi, kas paši netiek klasificēti kā sprādzienbīstami atbilstoši 
iepriekšminētajai 2.2.1. sadaļai, bet kas praksē, karsējot pietiekami noslēgtā telpā, var radīt 
sprādzienbīstamību. Tādas ir, piemēram, noteiktas vielas, kas sadalās ar sprādzienu, karsējot 
tērauda tvertnē, un kam šāda īpašība nav raksturīga, ja tās karsē mazāk izturīgās tvertnēs.” 

Jāpiebilst, ka starp CLP regulas kritērijiem EUH044 apzīmējumu un DSD direktīvas VI 
pielikuma kritērijiem R44 frāzei ir neliela atšķirība. Saskaņā ar DSD direktīvas VI pielikumu 
R44 frāze var atbilst vielām un maisījumiem, kas neatbilst R3 vai R2 frāžu kritērijiem 
(vērtēšanai tiek izmantota ES A.14 testa metode). Saskaņā ar CLP regulu, EUH044 apzīmējums 
ir atļauts vielām un maisījumiem, kas nav klasificēti kā “Sprādzienbīstami materiāli”. 

2.1.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

Saskaņā ar UN RTGD paraugnoteikumiem 1. klases 1.1.–1.6. apakšgrupā ir sprādzienbīstamas 
vielas, maisījumi un izstrādājumi. Parasti klasifikāciju atbilstoši UN RTDG paraugnoteikumiem 
un bīstamo kravu noteikumiem  (ADR,  RID,  ADN  un  IMDG  kods,  ICAO  TI)  var
attiecināt  uz  sprādzienbīstamiem materiāliem, kas tiek klasificēti saskaņā ar CLP regulu un ir 
iesaiņoti atļautā transporta iepakojumā.  

Ja jāizmanto cits iepakojums vai ja vielas un maisījumi nav iepakoti, jāievēro papildu marķēšanas 
noteikumi (2.1.5.2. nodaļa) vai jātestē atkārtoti. 

2.1.7 Sprādzienbīstamo materiālu klasificēšanas piemēri 

Tālāk ir norādīti vielu klasificēšanas piemēri, tomēr par maisījumiem var būt nepieciešama 
līdzvērtīga informācija.  

2.1.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

a. PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRAS PIEMĒROŠANAS REZULTĀTI

Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

0. Vispārīgie dati:

0.1 Vielas/maisījuma
nosaukums: 
heksanitrostilbēns 

1. Vai viela/maisījums ir
amonija nitrāta emulsija,
suspensija, želeja vai
sprāgstvielu izgatavošanas
starpprodukts (ANE)?

Nē 

2. Vai viela/maisījums ražots ar
nolūku radīt sprādzienbīstamu
vielu praktiskiem mērķiem vai

Jā 
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Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

pirotehniskam efektam? 

3. 3. testu sērija

3.1. Termiskā stabilitāte 75 °C/48 stundu 
tests (3.c tests) 

Negatīvs rezultāts: 
termiski stabils 

3.2. Triecienjutība BAM 
Fallhammer 
tests 
(3.a.(ii) tests) 

Rezultāts: 
ierobežota 
trieciena enerģija 
5 J 

Negatīvs 
rezultāts, 
testētajā 
formā nav 
pārāk bīstams 

3.2. Jutība pret pret berzi BAM berzes 
tests 
(3.a (i) tests) 

Rezultāts: 
ierobežotā slodze 
> 240 N

Negatīvs 
rezultāts, 
testētajā 
formā nav 
pārāk bīstams 

4. Vai viela/maisījums ir
termiski stabils?

Jā 

5. Vai viela/maisījums testētajā
formā ir pārāk bīstams?

Nē 

6. Secinājums PROVIZORISKI 
IESKAITĪT ŠAJĀ 
KLASĒ 

10.1 Ieteikums Piemērot 
ieskaitīšanas 
procedūru 

b. IESKAITĪŠANAS PROCEDŪRAS REZULTĀTI

Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

1. Vai viela ir
1.5. apakšgrupas kandidāts?

Nē 

Rezultāts: viela ir 
iepakojama 

2. 6. testa 6. sērija

2.1. Ierosināšanas efekts
iepakojumā

6.a tests ar detonatoru Rezultāts: 
detonācija, 
krāteris 

2.2. Izplatīšanās efekts 6.b tests ar detonatoru Rezultāts: visa 
iepakojuma satura 
detonācija, 
krāteris 

2.4. Efekts no aptveršanas 
ar liesmu 

6.c testa rezultātu dēļ
no 6.c testa var
atteikties
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Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

3. Vai rezultāts ir masveida
eksplozija?

Jā 

4. Secinājums Ieskaitīts 
1.1. apakšgrupā 

2.1.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Šis piemērs ir ņemts no ANO MTC rokasgrāmatas I daļas 10.5.2. punkta 10.5. attēla. 

a. PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRAS PIEMĒROŠANAS REZULTĀTI

Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

0. Vispārīgie dati:

0.1 Vielas/maisījuma nosaukums:
5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-
ksilols (muskusksilols)

1. Vai viela/maisījums ir amonija
nitrāta emulsija, suspensija, želeja vai
sprāgstvielu izgatavošanas
starpprodukts  (ANE)?

Nē 

2. Vai viela/maisījums ir ražots ar
nolūku radīt sprādzienbīstamu vielu
praktiskiem mērķiem vai
pirotehniskam efektam?

Nē 

3. 1. testu sērija

3.1. Detonācijas izplatīšanās ANO Plaisas 
tests (1.a tests) 

Pozitīvs rezultāts, 
detonācija izplatās 

3.2. Sildīšanas efekts slēgtā telpā Koenena tests 
(1.b tests) 

Rezultāts: 
ierobežojošais diametrs 
ir 12,0 mm 

Pozitīvs 
fragmentācijas 
"F" tips norāda, 
ka karsējot 
slēgtā telpā, ir 
zināma 
sprādzienbīstam
ība 

3.3. Aizdegšanās efekts slēgtā 
telpā 

Laika/spiediena 
tests (1.c tests) 

Negatīvs rezultāts: 
slēgtā telpā nav 
aizdegšanās efekta 

4. Vai tā ir sprādzienbīstama
viela/maisījums?

Jā 

5. 2. testu sērija

5.1. Triecienjutība ANO Plaisas 
tests (2.a tests) 

Negatīvs rezultāts: 
nejutīgs pret triecienu 

5.2. Sildīšanas efekts slēgtā telpā: Koenena tests Rezultāts: 
ierobežojošais diametrs 

"F" tipa 
fragmentācija. 
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Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

(2.b tests) 12,0 mm Pozitīvs 
rezultāts 
norāda, ka, 
karsējot slēgtā 
telpā, ir spēcīgs 
efekts 

5.3. Dedzināšanas efekts slēgtā 
telpā: 

laika/spiediena 
tests (2.c tests) 

Negatīvs rezultāts: 
slēgtā telpā 
dedzināšanas efekta 
nav 

6. Vai viela/maisījums ir pārāk
nejutīgs, lai to ieskaitītu šajā klasē?

Nē 

Ieteikums Jāapsver vielas 
ieskaitīšana šajā klasē 

7. 3. testu sērija

7.1. Termiskā stabilitāte 75 °C/48 stund
u tests 
(3.c tests) 

Negatīvs rezultāts: 
termiski stabils 

7.2. Triecienjutība BAM 
Fallhammer 
tests (3.a 
(ii) tests)

Rezultāts: ierobežotā 
trieciena enerģija 25 J, 
testētajā formā viela 
nav pārāk bīstama 

7.3. Jutība pret berzi BAM berzes 
tests 
(3.a (i) tests) 

Rezultāts: ierobežotā 
slodze > 360 N 

Negatīvs 
rezultāts, 
testētajā formā 
viela nav pārāk 
bīstama 

8. Vai viela/maisījums ir termiski
stabils?

Jā 

9. Vai viela/maisījums ir pārāk
bīstams testētajā formā?

Nē 

10. Secinājums PROVIZORISKI 
IESKAITĪT ŠAJĀ 
KLASĒ 

10.1 Ieteikums Piemērot ieskaitīšanas 
procedūru 
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b. IESKAITĪŠANAS PROCEDŪRAS REZULTĀTI

Stadija Tests Secinājums Pamatojums 

1. Vai viela ir 1.5. apakšgrupas
kandidātviela?

Nē 

Rezultāts: viela ir 
iepakojama 

2. 6. testa sērija

2.1. Ierosināšanas efekts
iepakojumā

6.a tests ar
detonatoru

Rezultāts: tikai lokāla 
sadalīšanās ap 
detonatoru 

Nav nozīmīgas 
reakcijas 

2.2. Dedzināšanas efekts 
iepakojumā: 

6.a tests ar
dedzināšanu

Rezultāts: tikai 
lokalizēta sadalīšanās 
ap degšanas 
ierosinātāju 

Nav nozīmīgas 
reakcijas 

2.3. Izplatīšanās efekts: 6.b tests nav
nepieciešams, jo
6.a. testā nav
efekta starp
iepakojumiem

2.4. Efekts no aptveršanas ar 
liesmu: 

6. tests Rezultāts: tikai lēna 
degšana ar melniem 
dūmiem 

Nav iedarbības, 
kas varētu traucēt 
ugunsgrēka 
dzēšanu 

3. Vai rodas masveida sprādziena
bīstamība?

Nē 

4. Vai ir bīstamu izmešu radīts
apdraudējums?

Nē 

5. Vai ir karstuma starojuma
bīstamība un/vai spēcīga degšana,
bet bez bīstama sprādziena vai
izmešiem?

Nē 

6. Vai pēc aizdegšanās vai
uzliesmošanas tomēr ir neliela
bīstamība?

Nē 

7. Vai viela ir ražota ar nolūku radīt
sprādzienbīstamu vielu praktiskiem
mērķiem vai pirotehniskam efektam?

Nē 

8. Secinājums NAV 
SPRĀDZIENBĪSTAMS 
MATERIĀLS 

8.1 Ieteikums Apsvērt iespējamību 
ieskaitīt citā klasē 
(piemēram, cietu 
uzliesmojošu vielu 
klasē) 
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2.2 UZLIESMOJOŠAS (ARĪ ĶĪMISKI NESTABILAS) GĀZES 
2.2.1 Ievads 

“Uzliesmojošu gāzu (arī ķīmiski nestabilu gāzu)” kritēriji CLP regulas I pielikuma 2.2. iedaļā ir 
identiski GHS47 2.2. iedaļas prasībām.  

2.2.2 Vispārēji apsvērumi par uzliesmojošu gāzu (arī ķīmiski nestabilu gāzu) 
definīciju un klasificēšanu 

I pielikums: 2.2.1. punkts. Definīcijas 

Uzliesmojoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kam uzliesmošanas diapazons, sajaucoties ar 
gaisu, 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena ir 101,3 kPa. 

2.2.1.2. punkts.  Ķīmiski nestabila gāze ir uzliesmojoša gāze, kas var eksplodēt pat 
bezgaisa vai bezskābekļa vidē. 

Uzliesmojošas gāzes uzliesmošanas diapazons tiek definēts kā “zemākā uzliesmošanas 
robežvērtība” (LFL) gaisā un “augstākā uzliesmošanas robežvērtība” (UFL) gaisā. Tehniskajā 
literatūrā LFL un UFL vietā bieži tiek attiecīgi lietoti termini “zemākā sprādzienbīstamības 
robežvērtība” (LEL) un “augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība” (UEL). 

Uzliesmojošu gāzu bīstamības klasē tiek iekļautas arī iepriekšminētajai definīcijai atbilstošas 
ķīmiski nestabilas gāzes. 

2.2.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

I pielikums: 2.2.2. punkts. Klasificēšanas kritēriji 

[…] 

Piezīme: Aerosolus neklasificē kā uzliesmojošas gāzes; skatīt 2.3. nodaļu. 

Informāciju par uzliesmojošām gāzēm izsmidzināmu aerosolu iepakojumā skatīt 2.3. nodaļa 
“Aerosoli”. Aerosoli nav papildus klasificējami kā uzliesmojošas gāzes. 

2.2.4 Vielu un maisījumu kā uzliesmojošas gāzu (arī ķīmiski nestabilu gāzu) 
klasificēšana 

2.2.4.1 Bīstamības apzināšana 

CLP regulas VI pielikumā daudzas gāzes tiek klasificētas kā “Uzliesmojošas gāzes”, un UN RTDG 
paraugnoteikumos šādi klasificēto gāzu skaits ir vēl lielāks. 

Par gāzēm, kas saskaņā ar CLP regulas VI pielikumu vai UN RTDG paraugnoteikumiem netiek 
klasificētas kā “Uzliesmojošas gāzes”, ir pieejama plaša zinātniskā literatūra, kurā 
vairumam gāzu norādīts uzliesmošanas diapazons (piemēram, EC 60079-20-1, 
Sprādzienbīstama atmosfēra – 20-1. daļa: Būtiskie gāzu un tvaiku klasificēšanas 
raksturlielumi  – testu metodes un dati ar grozījumiem). 

Ja jānosaka gāzu vai to maisījuma uzliesmojamība, jāizmanto starptautiski atzīts standarts, 
piemēram, grozītais EN 1839 – Gāzu un tvaiku sprādzienbīstamības robežvērtību noteikšana 
vai grozītais ISO 10156 – Gāzes un gāzu maisījumi. Aizdegšanās un oksidēšanās spējas 
noteikšana gāzes balonu ventiļu izvēlei.  ANO MTC rokasgrāmatas 35. nodaļas 35.3.2.1. punkta 
35.1. un 35.2. tabulā ir informācija par daudzām ķīmiski nestabilām gāzēm, kā arī to 
klasificēšanu un kategorizēšanu. 

47 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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Ja nepieciešama informācija par gāzēm, kas nav minētas iepriekšminētajās tabulās, jāizmanto 
testa metode gāzu un gāzu maisījumu ķīmiskās nestabilitātes noteikšanai atbilstoši 
ANO MTC rokasgrāmatas 35. nodaļā noteiktajām prasībām, tomēr jāievēro, ka šī testa metode 
nav piemērojama sašķidrinātiem gāzu maisījumiem. Ja virs sašķidrināta gāzu maisījuma esošā 
gāzes fāze pēc izplūšanas var kļūt ķīmiski nestabila, tas jāapraksta DDL. 

2.2.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no gāzu maisījumu testēšanas 

Tirgū ir pieejami daudzi tūkstoši gāzu maisījumu, tomēr zinātniskajā literatūrā ir tikai nedaudzi 
ziņojumi par gāzu maisījumu uzliesmojamības testiem. Gāzu maisījumiem, kas bieži tiek 
sagatavoti pēc pasūtījuma, uzliesmošanas diapazona noteikšanas testi bieži vien ir laikietilpīgi 
un dārgi. Vairumā gadījumu gāzu maisījuma ražotājs izmanto ISO 10156 standartā aprakstīto 
aprēķinu metodi (sk. 2.2.4.4. nodaļu), lai noteiktu vai maisījums ir vai nav uzliesmojošs.  

Ja saskaņā ar grozīto ISO 10156 standartu izdarīto aprēķinu rezultāti rāda, ka gāzu maisījums 
nav uzliesmojošs un arī netiek klasificēts kā ķīmiski nestabils, testi nav nepieciešami. 

Lai lieki netestētu gāzes, kad nav šaubu par to stabilitāti, jāizmanto eksperta slēdziens, lai lemtu 
par to, vai gāze vai to maisījums ir kandidāts klasificēšanai kā nestabils. Funkcionālās grupas, 
kas norāda uz gāzu ķīmisko nestabilitāti, ir trīskāršās saites, līdzās esošas vai konjugētas 
divkāršās saites, halogenētas divkāršās saites vai nospriegotas gredzenu struktūras. 

Gāzu maisījumi, kas satur tikai vienu ķīmiski nestabilu gāzi, netiek uzskatīti par ķīmiski 
nestabiliem, un klasificēšanai tie nav jātestē, ja ķīmiski nestabilas gāzes koncentrācija ir mazāka 
par tālāk norādītajām nespecifiskajām koncentrācijas robežvērtībām: 

a. ķīmiski nestabilas gāzes zemāko sprādzienbīstamības robežvērtību jeb LEL; vai

b. < 3 molprocentiem.

Turklāt ir pieejama informācija par dažu gāzu specifiskajām robežkoncentrācijām, un tās ir 
norādītas 35.1. un 35.2. tabulā (ANO MTC rokasgrāmatas 35. nodaļā). 

2.2.4.3 Klasificēšanas kritēriji  

Uzliesmojošo (arī ķīmiski nestabilo) gāzu klasificēšanas kritēriji ir norādīti nākamajās tabulās: 
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2.2.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 

Grozītajā ISO 10156 standartā ir aprakstīta uzliesmojošu gāzu testēšanas un attiecīgo aprēķinu 
metode. Testa metodi var izmantot visos gadījumos, un tā obligāti ir jāizmanto gadījumos, kad 
aprēķinu metode nav izmantojama. 

Aprēķinu metode ir piemērojama gāzu maisījumiem, un tā ir izmantojama, ja par visām 
uzliesmojošām sastāvdaļām ir pieejami TCi, un par visām inertajām sastāvdaļām — 
Kk parametri. Par daudzām gāzēm tie ir uzskaitīti ISO 10156 standartā. Ja nav pieejama 
uzliesmojošas gāzes TCi vērtība, var izmantot LFL vērtību, un atbilstoši ISO 10165 standartam 
ieteicams izmantot vērtību “1,5”, ja nav norādīta Kk vērtība. Saskaņā ar grozītajā 
ISO 10156 standartā aprakstīto aprēķinu metodi gāzu maisījums uzskatāms par gaisā 
neuzliesmojošu, ja: 

2.2.4.4. a) vienādojums 1'
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I pielikums: 2.2.2. punkts. 2.2.1. tabula 

Kritēriji uzliesmojošām gāzēm 

Kategorija Kritēriji 

1 

Gāzes, kas 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa: 

a) uzliesmo, ja to koncentrācija gaisā ir 13 tilpuma % vai mazāka; vai

b) kam uzliesmošanas diapazons, sajaucoties ar gaisu, ir vismaz 12 procentu
punkti neatkarīgi no zemākās uzliesmošanas robežas.

2 1. kategorijā neietilpstošās gāzes, kurām, sajaucoties ar gaisu, 20 °C
temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa ir uzliesmošanas diapazons.

I pielikums: 2.2.2. punkts. 2.2.2. tabula 

Kritēriji ķīmiski nestabilām gāzēm 

Kategorija Kritēriji 

A Uzliesmojošas gāzes, kas ir ķīmiski nestabilas 20 °C temperatūrā pie standarta 
spiediena 101,3 kPa. 

B Uzliesmojošas gāzes, kas ir ķīmiski nestabilas temperatūrā, kas pārsniedz 20 °C, 
un/vai pie spiediena, kas pārsniedz 101,3 kPa. 
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kur: 

iA'  – uzliesmojošās gāzes i ekvivalentais saturs maisījumā (%); 

ciT – uzliesmojošas gāzes i maksimālais saturs, kad sajaucot ar slāpekli, tas gaisā nav
uzliesmojošs (%);

iA  – uzliesmojošās gāzes i molārā daļa maisījumā (%); 

kB  – inertās gāzes k molārā daļa maisījumā (%); 

kK  – inertās gāzes k ekvivalences koeficients attiecībā pret slāpekli; 

n  – uzliesmojošo gāzu skaits maisījumā; 

p  – inerto gāzu skaits maisījumā. 

Aprēķinu metodes princips ir šāds:  
ja gāzu maisījumā ir inerts atšķaidītājs, kas nav slāpeklis, šī atšķaidītāja tilpums tiek pielāgots 
slāpekļa ekvivalentajam tilpumam, izmantojot inertās gāzes ekvivalences koeficientu kK . No šī 

rezultāta, izmantojot 2.2.4.4. b) vienādojumu, tiek iegūts ekvivalentais saturs iA' , kas 
jāuzskata par uzliesmojošo gāzu attiecīgo koncentrāciju, ja vienīgā inertā gāze maisījumā būtu 
slāpeklis. 2.2.4.4. a) vienādojumā ekvivalentais saturs tiek salīdzināts ar eksperimentāli 
noteiktu konstanti ciT , kā (vienīgo) inerto gāzi izmantojot slāpekli. 

Jāievēro, ka dažos ISO 10156 standarta vienādojumos tiek izmantotas molu daļas, tomēr 
attiecībā uz vairumu gāzu normālos (t.i., neekstremālos) apstākļos var pieņemt, ka tilpuma 
frakcija ir vienāda ar molāro frakciju, kas ir tas pats, kas pieņemt, ka visas maisījumā esošās 
gāzes izturas ideāli. Lai gan parasti frakcijas daļa ir skaitlis no 0 līdz 1, šajā gadījumā to vieglāk 
izteikt procentos, t.i., frakcijas daļu reizinot ar “100”. 
Ar ISO 10156 standarta aprēķinu metodi tiek noteikts tikai tas, vai maisījums ir vai nav 
uzliesmojošs. Ar to netiek noteikts uzliesmošanas diapazons, tādēļ ar šīs aprēķinu metodes 
palīdzību nav iespējams noteikt, vai maisījums atbilst 1. vai 2. kategorijai, tādēļ tad, ja ar 
aprēķinu metodes palīdzību ir noteikts, ka maisījums ir uzliesmojošs, tas drošības dēļ tiek 
klasificēts kā uzliesmojoša 1. kategorijas gāze. Ja tomēr ir jālemj, vai maisījums ir iekļaujams 
1. vai 2. kategorijā, ar piemērotas testa metodes palīdzību jānosaka mazākā un lielākā
sprādzienbīstamības robežvērtība (t.i., saskaņā ar EN 1839 vai ISO 10156).
Saistībā ar maisījumiem, kas satur gan uzliesmojošas, gan oksidējošas sastāvdaļas, 
ISO 10156 standartā ir aprakstītas īpašas aprēķinu metodes. 
Attiecībā uz gāzēm vai saspiestiem gāzu maisījumiem, kas klasificēti kā uzliesmojoši, jāizskata 
arī iespēja tos klasificēt kā ķīmiski nestabilus. Ja 2.2.4.2. nodaļā aprakstītās skrīninga 
procedūras rezultāti nav pārliecinoši, gāze vai gāzu maisījums jātestē. Testa metode ir 
aprakstīta ANO -MTC rokasgrāmatas 35. nodaļā. Testēšanai tiek izmantotas tādas pašas 
iekārtas, kādas paredzētas oksidējošu gāzu testēšanai atbilstoši ISO 10156 standartam, tādēļ 
uzliesmojošas gāzes vai to maisījumus var testēt oksidējošo gāzu testēšanas laboratorijās. 

2.2.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Uzliesmojošu gāzu klasificēšana ir aprakstīta nākamajā, saskaņā ar CLP regulu piemērojamajā 
loģiskajā shēmā. 

PIEZĪME: par uzliesmojušu (arī ķīmiski nestabilu) gāzu klasificēšanu atbildīgajai personai 
jābūt ar pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji.  
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I pielikums, 2.2.1. attēls 

Uzliesmojošas gāzes 

Gāzveida viela vai gāzu maisījums 

Vai ir uzliesmošanas diapazons gaisā 20 oC 
temperatūrā pie standarta spiediena 

101,3 kPa? 

20 oC temperatūrā un pie standarta spiediena 
101,3 kPa: 

a. uzliesmo, ja koncentrācija gaisā ir
13 tilpuma % vai mazāka; vai

b. uzliesmošanas diapazons, sajaucoties
ar gaisu, ir vismaz 12 procentpunktu
neatkarīgi no zemākās uzliesmošanas
robežvērtības?

JĀ 

NĒ 

NĒ 

JĀ 

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Bez piktogrammas 

Uzmanību 

2.2.4.5.1 Lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz uzliesmojošām gāzēm 
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2.2.4.5.2 Lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz ķīmiski nestabilām gāzēm 

I pielikums: 2.2.2. attēls 

Ķīmiski nestabilas gāzes 

Uzliesmojoša gāze vai gāzu maisījums 

Vai tas ir ķīmiski nestabils 20 oC 
temperatūrā pie standarta spiediena 

101,3 kPa? 

Vai tas ir ķīmiski nestabils temperatūrā virs 
20 °C un/vai pie spiediena, virs 101,3 kPa? 

NĒ 

NĒ 

JĀ 

JĀ 

A kategorija 

(ķīmiski 
nestabila gāze) 

Nav papildu 
piktogrammas 

Nav papildu 
signālvārda 

B kategorija 

(ķīmiski 
nestabila gāze) 

Nav papildu 
piktogrammas 

Nav papildu 
signālvārda 

Nav klasificējams kā 
ķīmiski nestabils 
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2.2.5 Ziņošana par uzliesmojošu (arī ķīmiski nestabilu) gāzu bīstamību 

2.2.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības un drošības prasību apzīmējumi 

I pielikums: 2.2.3. punkts. 2.2.3. tabula 

Marķējuma elementi uzliesmojošām gāzēm (tostarp ķīmiski nestabilām gāzēm) 

Klasifikācija 
Uzliesmojoša gāze Ķīmiski nestabila gāze 

1. kategorija 2. kategorija A kategorija B kategorija 

GHS 
piktogrammas 

Nav 
piktogrammas 

Nav papildu 
piktogrammas 

Nav papildu 
piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību Nav papildu 
signālvārda 

Nav papildu 
signālvārda 

Bīstamības 
apzīmējums 

H220: Īpaši viegli 
uzliesmojoša gāze 

H221: 
Uzliesmojoša gāze 

H230: Var 
eksplodēt pat 
bezgaisa vidē 

H231: Var 
eksplodēt pat 
bezgaisa vidē, 
paaugstinoties 

spiedienam un/vai 
temperatūrai 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P210 P210 P202 P202 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P377 
P381 

P377 
P381 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P403 P403 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir pieejami CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 
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2.2.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD direktīvu 
vai bīstamo kravu klasifikāciju klasificēti kā uzliesmojošas gāzes 

2.2.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Tā kā DSD un DPD direktīvā nebija paredzētas uzliesmojošo gāzu apakšgrupas, nav iespējams 
tieši pārnest uzliesmojošu gāzu klasifikāciju saskaņā ar DSD direktīvu uz divām uzliesmojošu 
gāzu kategorijām saskaņā ar CLP regulu.  

CLP regulas VI pielikuma 3.2. tabulā norādītās uzliesmojošās un ar “F+” apzīmētās gāzes 
saskaņā ar CLP regulu ir pārklasificētas kā Flam. Gas 1; H220 vai Flam. Gas 2; H221.  

VI pielikumā neuzskaitītās uzliesmojošās gāzes iedalīšanai 1. un 2. kategorijā tiek pārklasificētas 
saskaņā ar CLP regulas kritērijiem. 

2.2.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

1. kategorijas uzliesmojošu gāzu kritēriji atbilst tiem, kas uzliesmojošu gāzu klasificēšanai tiek
izmantoti UNO RTDG paraugnoteikumos, tādēļ visas gāzes, kas UN RTDG paraugnoteikumos un
bīstamo kravu noteikumos (ADR, RID, ADN un IMDG kods, ICAO TI) norādītās kā uzliesmojošas,
ir klasificējamas kā Flam. Gas 1; H220.

2.2.7 Uzliesmojošu gāzu klasificēšanas piemērs 

Maisījuma piemērs: 2 % H2 + 6 % CH4 + 27 % Ar + 65 % He 

Aprēķina gaita: 

1. solis: gāzes un to molāro frakciju noteikšana, pieņemot, ka molārās frakcijas atbilst
tilpuma frakcijām (visas gāzes ir ideālas).

H2 ir uzliesmojoša gāze 1, kam ir 1A = 2 molprocenti

CH4 ir uzliesmojoša gāze 2, kam ir 2A = 6 molprocenti

Ar ir inerta gāze 1, kam ir 1B = 27 molprocenti

He ir inerta gāze 2, kam ir 2B = 65 molprocenti

n =2 jo maisījumā ir divas uzliesmojošas gāzes 

p =2 jo maisījumā ir divas inertas gāzes 

2. solis: ciT  un kK  vērtības ir norādītas grozītajā ISO 10156 standartā

1cT = 5,5 molprocenti 

2cT = 8,7 molprocenti 

1K = 0,55 

2K = 0,9 

3. solis: uzliesmojošu gāzu ekvivalentā satura iA'  aprēķināšana saskaņā ar 2.2.4.4. b) 
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 vienādojumu 
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=A = 2,46 molprocenti 

( ) ( )659,02755,062
6'2 ×+×++

=A  = 7,38 molprocenti 

4. solis: gāzu maisījuma uzliesmojamība tiek aprēķināta pēc 2.2.4.4. a) vienādojuma
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5. solis: rezultāts tiek salīdzināts ar 2.2.4.4. a) vienādojumā norādīto kritēriju

Tā kā 1,29 > 1, šis gāzu maisījums ir uzskatāms par uzliesmojošu. 

2.3 AEROSOLI 
2.3.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.3. nodaļā, GHS48 2.3. nodaļā un Padomes Direktīvā par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem 
75/324/EEK49 (ADD) ir norādīti identiski aerosolu uzliesmojamības kritēriji.  

2.3.2 Aerosolu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

I pielikums: 2.3.1. punkts. Aerosoli, tas ir, aerosola izsmidzinātāji, ir jebkuri atkārtoti 
neuzpildāmi trauki no metāla, stikla vai plastmasas ar saspiestu, sašķidrinātu vai zem 
spiediena atšķaidītu gāzi ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tā, aprīkoti ar smidzinātāju, 
kurš ļauj trauka saturu izsmidzināt cietu vai šķidru daļiņu veidā suspensijas veidā gāzē, kā 
putas, pastu vai pulveri vai šķidrā vai arī gāzes veidā. 

2.3.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām Nav 

tiešas saistības ar citām fizikālām bīstamībām. 

1. I pielikums: 2.3.2.1. punkts.

[…] 

2. piezīme:

Aerosolus papildus neklasificē 2.2. iedaļā (uzliesmojošas gāzes), 2.5. iedaļā (gāzes zem 
spiediena), 2.6. iedaļā (uzliesmojoši šķidrumi) un 2.7. iedaļā (uzliesmojošas cietas vielas). 
Atkarībā no satura aerosoli var ietilpt citu bīstamības klašu darbības jomā, ar attiecīgiem 
marķējuma elementiem.  

48 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
49 Komisijas Direktīva Nr. 2013/10/ES atbilstoši jaunākajiem grozījumiem [ OJ L 77, 20.03.2013, p.20]. 
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I pielikums: 2.3.2.1. punkts. Aerosolus klasificē kā uzliesmojošus atbilstīgi 2.3.2.2. 
iedaļai, ja tie satur kādu komponenti, ko klasificē kā uzliesmojošu atbilstīgi šādiem šajā 
daļā norādītajiem kritērijiem: 

- šķidrumi ar uzliesmošanas punktu ≤ 93 °C, to skaitā uzliesmojoši šķidrumi atbilstīgi 2.6.
iedaļai,

- uzliesmojošas gāzes (sk. 2.2. nodaļu),

- uzliesmojošas cietas vielas (sk. 2.7. nodaļu).

1. piezīme:

Uzliesmojošas komponentes neietver piroforas, pašsasiluma vai ar ūdeni reaģējošas vielas 
un maisījumus, jo tādas komponentes nekad neietilpst aerosolu sastāvā. 

[…] 

2.3.2.2. punkts. Aerosolus klasificē vienā no trim šīs klases kategorijām, pamatojoties uz 
tā komponentēm, ķīmisko sadegšanas siltumu un attiecīgos gadījumos – uz putu 
pārbaudes rezultātiem (putu aerosoliem) un uz aizdedzes attāluma pārbaudi un slēgtās 
telpas pārbaudi (izsmidzināmiem aerosoliem) atbilstīgi šā pielikuma 2.3.1.a līdz 2.3.1.c 
attēlam un UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 31.4., 31.5. un 31.6. 
apakšsadaļai.  

Aerosolus, kuri neatbilst 1. vai 2. kategorijas kritērijiem, klasificē 3. kategorijā. 

Piezīme 

Aerosolus, kuru sastāvā uzliesmojošas komponentes ir vairāk nekā 1 % vai kuru 
sadegšanas siltums ir vismaz 20 kJ/g un kuri nav iesniegti šīs iedaļas uzliesmojamības 
klasificēšanas procedūrām, klasificē kā 1. kategorijas aerosolus. 

Saskaņā ar ADD direktīvu un ANO MTC rokasgrāmatas 31. nodaļu aerosoli tiek klasificēti kā “ļoti 
viegli uzliesmojoši”, “uzliesmojoši” un “neuzliesmojoši”. Tas attiecīgi atbilst CLP regulā 
izmantotajiem terminiem “Aerosolu 1. kategorija”, “Aerosolu 2. kategorija” un “Aerosolu 
3. kategorija”.

CLP regulā un ADD direktīvā ir norādīti šādi identiski kritēriji:

Aerosoli tiek iedalīti “Aerosolu 3. kategorijā”, ja tajos nav vairāk par 1 % uzliesmojošu 
sastāvdaļu, un to sadegšanas ķīmiskā siltumenerģija ir mazāka par 20 kJ/g. 

Aerosoli tiek iedalīti “Aerosolu 1. kategorijā”, ja tajos ir vismaz 85 % uzliesmojošu sastāvdaļu, 
un to sadegšanas ķīmiskā siltumenerģija ir vismaz 30 kJ/g. 

Lai noteiktu visiem citiem aerosoliem atbilstošo 1., 2. vai 3. kategoriju, tie attiecīgi jāklasificē, 
tomēr tad, ja aerosoli netiek klasificēti, tie vienmēr jāiedala “Aerosolu 1. kategorijā”. 

Sadegšanas ķīmiskā siltumenerģija tiek noteikta saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.3.4.1. 
punktu, kas ir identisks ADD direktīvas Pielikuma 1.10. punktam. 

2.3.4.2 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 

Aerosolu klasificēšanai pēc to uzliesmošanas spējas var izmantot aizdegšanās attāluma, slēgtas 
telpas un putu uzliesmošanas testa rezultātus. Testu metodes ir aprakstītas ADD direktīvas 
pielikuma 6.3. punktā un ir pieejamas visās EK valodās. Šīs metodes ir aprakstītas arī 
ANO MTC rokasgrāmatas 31. nodaļā. 

Pēc izvērtēšanas saskaņā ar atbilstošajiem kritērijiem aerosoli tiek iedalīti vienā no trim 
kategorijām. 

2.3.4 Aerosolu klasificēšana 

2.3.4.1 Klasificēšanas kritēriji 
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Klasificēšanas procedūra ir aprakstīta tālāk norādītajās un saskaņā ar CLP regulu 
piemērojamajās loģiskajās shēmās. 

PIEZĪME: par aerosolu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā nozarē un 
jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 

2.3.4.3.1 Lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz aerosoliem 

I pielikums: 2.3.1.a attēls 

Aerosoli 

AEROSOLS 

Vai tas satur ≤ 1 % uzliesmojošu sastāvdaļu, un 
vai tā sadegšanas siltumenerģija ir < 20 kJ/g? 

Vai tas satur ≥ 85 % uzliesmojošu sastāvdaļu, un 
vai tā sadegšanas siltumenerģija ir ≥ 30 kJ/g? 

NĒ 

JĀ 

JĀ 

3. kategorija
Bez piktogrammas 

Uzmanību 

1. kategorija

Bīstami 

Attiecībā uz izsmidzināmajiem aerosoliem skatīt 2.3.1.b. apakšpunktu; 
Attiecībā uz putu aerosoliem skatīt 2.3.1.c. apakšpunktu. 

NĒ 

2.3.4.3 Lēmuma pieņemšanas loģika 
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2.3.4.3.2 Lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz izsmidzināmajiem aerosoliem 

I pielikums: 2.3.1.b. attēls 

Izsmidzināmie aerosoli 

IZSMIDZINĀMS AEROSOLS 

Vai aizdegšanās attāluma testa laikā attālums ir 
≥ 75 cm? 

Vai sadegšanas siltumenerģija ir < 20 kJ/g? 

Vai aizdegšanās attāluma testa laikā attālums ir 
≥ 15 cm? 

Slēgtās telpas testā: 
a) uzliesmošanas laiks ir ≤ 300 s/m³ vai

b) straujas degšanas blīvums ir ≤ 300 s/m³?

JĀ 

3. kategorija
Bez piktogrammas 

Uzmanību 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

2. kategorija

Uzmanību 

NĒ 

NĒ 

NĒ 

2. kategorija

Uzmanību 

JĀ 

NĒ 

JĀ 

JĀ 
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2.3.4.3.3 Lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz putu aerosoliem 

I pielikums: 2.3.1.c. attēls 

Putu aerosoli 

PUTU AEROSOLS 

Vai putu pārbaudē: 
a) liesmas augstums ir ≥ 20 cm, un liesmas ilgums ir

≥ 2 s.; vai 
b) liesmas augstums ir ≥ 4 cm, un ilgums ir ≥ 7 s?

Putu testā liesmas augstums ir ≥ 4 cm, un liesmas ilgums ir 
≥ 2 s? 

3. kategorija
Bez piktogrammas 

Uzmanību 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

NĒ 

NĒ 

JĀ 

JĀ 
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2.3.5 Ziņošana par aerosolu bīstamību 

2.3.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību
apzīmējumi 

I pielikums: 2.3.2. tabula 
Marķējuma elementi uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem aerosoliem 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS piktogrammas 
Nav piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

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

var eksplodēt 

H223: Uzliesmojošs 
aerosols 

H229: Tvertne zem 
spiediena: karstumā 

var eksplodēt 

H229: Tvertne zem 
spiediena: karstumā 

var eksplodēt 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P210 
P211 
P251 

P210 
P211 
P251 

P210 
P251 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P410 + P412 P410 + P412 P410 + P412 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.3.5.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

Saskaņā ar ADD direktīvu visiem aerosoliem, gan uzliesmojošiem, gan neuzliesmojošiem, arī 
tiem, uz kuriem neattiecas CLP regula, ir noteiktas papildu marķēšanas prasības. 

Piemēram, ja aerosola izsmidzinātājā ir uzliesmojošas sastāvdaļas, bet aerosols nav klasificēts 
kā uzliesmojošs (t.i., pieder “Aerosolu 3. kategorijai”), uz marķējuma nepārprotami jānorāda 
aerosola izsmidzinātājā esošā uzliesmojošā materiāla daudzums, to norādot ar skaidri salasāmu 
un neizdzēšamu frāzi: “X % satura masas ir uzliesmojoši”. 

2.3.6 Aerosolu pārklasificēšana saskaņā ar DSD direktīvu 

DSD direktīvā bīstamības klase “Aerosoli” nav definēta. CLP regulā aerosoli ir iedalīti 
jaunā atsevišķā bīstamības klasē. DSD direktīvas VI pielikuma 1.7. punktā ir atsauce uz ADD 
direktīvā norādītajiem uzliesmošanas kritērijiem. Neviena iepriekšējā klasifikācijas sistēma 
nav derīga klasificēšanai saskaņā ar CLP regulu. 

Tikai tad, kad par aerosola izsmidzināju pārdošanu atbildīgās personas rīcībā ir testa rezultāti 
vai citi dati, kas pierāda, ka, lai gan aerosola izsmidzinātājos ir uzliesmojošas sastāvdaļas, 
normālos vai paredzētajos lietošanas apstākļos tie nerada nekādu aizdegšanās risku, atbildīgā 
persona var pieņemt lēmumu attiecīgajiem aerosoliem nepiemērot minētās marķēšanas 
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prasības. Šim izņēmumam atbilst tikai daži aerosoli. Aerosolu uzliesmošanas spējas testēšana ir 
izņēmums, jo ir viegli paredzams, ka vairums aerosolu šīm stingrajām prasībām neatbilst. Tā kā 
plaši tiek lietoti propelenti, kas tiek klasificēti kā “īpaši uzliesmojoši”, vairumam aerosolu ir 
marķējums “Ļoti viegli uzliesmojošs”. 

ANO līmenī ir atzīta šī agrākās ADD konservatīvā filozofija, un ir ieviests nosacījums, ka 
aerosoli, kas nav pakļauti uzliesmošanas spējas klasificēšanas procedūrām, ir 
klasificējami kā 1. kategorijas aerosoli (“Īpaši uzliesmojoši”). Tādēļ vairums aerosolu arī 
turpmāk tiks iedalīti aerosolu 1. kategorijā (“Īpaši uzliesmojoši”), un lieka testēšana nebūs 
vajadzīga. 

2.3.6.1 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

Aerosola izsmidzinātāji (ANO 1950) saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumiem un bīstamo kravu 
noteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG kods, ICAO TI) atbilst 2. klasei. Uzliesmošanas spējas 
klasificēšanas kritēriji ir harmonizēti CLP regulā un bīstamo kravu noteikumos (ADR, RID, ADN 
un IMDG kods, ICAO TI). 

1. un 2. kategorijas aerosoli atbilst 2.1. apakšgrupai (2.1. klasei vai F grupai). Aerosolu
3. kategorijas aerosoli atbilst 2.2. apakšgrupai (2.2. klasei vai A vai O grupa). Atkarībā no
satura var tikt piemērota arī cita klasifikācija.

2.3.7 Aerosolu klasificēšanas piemēri 

Vienkāršības dēļ piemēriem izvēlētās aktīvās vielas ir uzskatāmas par neuzliesmojošām 
(∆Hc = 0 kJ/g), tomēr praksē tas tā nav. 

2.3.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu aerosolu piemēri 

Dezodorants: 

Sastāvs: 

   Butāns/propāns: 70% (uzliesmojošas sastāvdaļas, ∆Hc = 43,5 kJ/g) 

   Etanols: 25% (uzliesmojoša sastāvdaļa, ∆Hc = 24,7 kJ/g) 

   Citas: 5% (neuzliesmojošas sastāvdaļas, ∆Hc = 0 kJ/g) 

Šajā izsmidzināmajā aerosolā 95% sastāvdaļu ir uzliesmojošas, un to sadegšanas ķīmiskā 
siltumenerģija ir 36,6 kJ/g (= 0,70 x 43,5 + 0,25 x 24,7). 

Šis aerosols ir iedalāms aerosolu 1. kategorijā. 

Gaisa atsvaidzinātājs 
(slapjais): 

Sastāvs: 

   Butāns/propāns: 30 % (uzliesmojošu sastāvdaļu, ∆Hc = 43,5 kJ/g) 

   Citas: 70 % (neuzliesmojošu sastāvdaļu, ∆Hc = 0 kJ/g) 

30 % šī izsmidzināmā aerosola sastāvdaļu ir uzliesmojošas, un to sadegšanas ķīmiskā siltumenerģija 
ir 13,1 kJ/g. 

Aizdegšanās attāluma testā aizdegšanās notiek 15–75 cm attālumā. 

Šis aerosols ir iedalāms aerosolu 2. kategorijā. 
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Skūšanās putas 

Sastāvs: 

   Butāns/propāns: 4 % (uzliesmojošu sastāvdaļu, ∆Hc = 43,5 kJ/g) 

   Citas: 96 % (neuzliesmojošu sastāvdaļu, ∆Hc = 0 kJ/g) 

4 % šī putu aerosola sastāvdaļu ir uzliesmojošas, un to sadegšanas ķīmiskā siltumenerģija ir 
1,7 kJ/g. 

Putu testā liesmas augstums ir mazāks par 4 cm, un degšanas laiks ir īsāks par 2 s. 

Šis aerosols ir iedalāms aerosolu, 3. kategorijā. 

Tomēr saskaņā ar ADD prasībām, marķējumā nepārprotami jānorāda uzliesmojošo sastāvdaļu 
daudzums: “4 % satura masas ir uzliesmojoši”. 

2.3.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu aerosolu piemēri 

Pēc definīcijas visi aerosolu izsmidzinātāji atbilst vienai no trim šīs bīstamības klases 
kategorijām. 
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2.4 OKSIDĒJOŠAS GĀZES 
2.4.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.4. nodaļas “Oksidējošas gāzes” prasības ir identiskas GHS50 
2.4. nodaļas prasībām. 

2.4.2 Oksidējošu gāzu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

I pielikums: 2.4.1. punkts. Oksidējoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kas, galvenokārt 
pievadot skābekli, var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss 

2.4.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Oksidējošas gāzes nav iedalāmas citās bīstamības klasēs, izņemot klasi “Gāzes zem spiediena”. 

2.4.4 Vielu un maisījumu iedalīšana oksidējošu gāzu klasē 

2.4.4.1 Bīstamības apzināšana 

Tīru oksidējošu gāzu ir maz. Lielākā daļa oksidējošo gāzu ir identificēta UN 
RTDG paraugnoteikumos un ISO 10156 standartā “Gāzes un gāzu maisījumi: aizdegšanās un 
oksidēšanās spējas noteikšana, izvēloties gāzes balonu ventiļus”. 

2.4.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Tirgū ir pieejami daudzi tūkstoši oksidējošas gāzes saturošu gāzu maisījumu, tomēr zinātniskajā 
literatūrā ir tikai nedaudzi ziņojumi par gāzu maisījumu oksidēšanas spējas testu rezultātiem. 
Gāzu maisījumiem, kas bieži tiek sagatavoti pēc pasūtījuma, oksidēšanas spējas noteikšanas 
testi atbilstoši grozītajam ISO 10156 standartam bieži vien ir laikietilpīgi un dārgi. Vairumā 
gadījumu gāzu maisījuma ražotājs izmanto grozītajā ISO 10156 standartā aprakstīto aprēķinu 
metodi. 

2.4.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 2.4.2. punkts. 2.4.1. tabula 

Kritēriji oksidējošām gāzēm 

Kategorija Kritēriji 

1 Oksidējoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kas, galvenokārt pievadot skābekli, 
var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss. 

Piezīme 

Gāzes, kuras var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss”, ir tīras 
gāzes vai gāzu maisījumi, kuru oksidēšanas spēja, ko nosaka, izmantojot ISO 10156 ar 
grozījumiem norādīto metodi, ir lielāka par 23,5 %. 

Jāņem vērā, ka ISO 10156-2:2005 standarts ir integrēts pārskatītajā ISO 10156:2010 versijā. 
ISO 10156:2010 aizstāj EN 720-2:1996 un ISO 10156-2:2005 standartu. 

50 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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Grozītajā ISO 10156 standartā ir aprakstīta oksidējošu gāzu testu un to rezultātu aprēķinu 
metode. Šo testa metodi var izmantot visos gadījumos, tomēr tā jāizmanto, kad nav iespējams 
izmantot aprēķinu metodi. 

Aprēķinu metode attiecas uz gāzu maisījumiem, un to var izmantot, ja ir pieejamas visu 
oksidējošo sastāvdaļu Ci  vērtības un visu inerto sastāvdaļu Kk parametri. Daudzām gāzēm tie ir 
noteikti grozītajā ISO 10156 standartā. Grozītajā ISO 10156 standartā aprakstītajai gāzu 
maisījumu aprēķinu metodei tiek izmantoti kritēriji, kas paredz, ka gāzu maisījums ir vairāk 
oksidējošs nekā gaiss, ja gāzu maisījuma “oksidēšanas spēja” (OP) ir lielāka par 0,235 
(23,5 %).  

OP aprēķina šādi: 

2.4.4.4.a. vienādojums 
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kur: 

xi - oksidējošās gāzes i molārā daļa maisījumā (%);

Ci - oksidējošās gāzes skābekļa ekvivalences koeficients maisījumā;

Kk - inertās gāzes k ekvivalences koeficients attiecībā pret slāpekli;

Bk - inertās gāzes k molārā daļa maisījumā (%);

n - oksidējošo gāzu skaits maisījumā;

p - inerto gāzu skaits maisījumā.

Attiecībā uz maisījumiem, kuros ir gan uzliesmojošas, gan oksidējošas sastāvdaļas, grozītajā 
ISO 10156 standartā ir aprakstītas īpašas aprēķinu metodes. 

2.4.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Oksidējošās gāzes tiek klasificētas atbilstoši GHS 2.4.4.1. punktā paredzētajai lēmumu 
pieņemšanas loģikai  

PIEZĪME: par oksidējošu gāzu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā 
nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 

2.4.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 
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I pielikums: 2.4.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi oksidējošām gāzēm 

Klasifikācija 1. kategorija

GHS piktogramma 

Signālvārds Bīstami 

Bīstamības apzīmējums H270: Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, 
oksidētājs 

Drošības prasību apzīmējums Novēršana P220 
P244 

Drošības prasību apzīmējums Reakcija P370 + P376 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana P403 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.4.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika attiecībā uz oksidējošām gāzēm (sk. GHS 2.4. 
punktu par lēmuma pieņemšanas loģiku) 

2.4.5 Ziņošana par oksidējošo gāzu bīstamību 

2.4.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

Gāzveida viela vai gāzu maisījums 

Vai gāze efektīvāk nekā gaiss izraisa citu 
materiālu uzliesmošanu? 

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

JĀ 

NĒ 
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KLASIFICĒŠANAS PIEMĒRS, IZMANTOJOT ISO 10156 STANDARTA APRĒĶINU METODI 

Maisījuma piemērs: 9 % O2 + 16 % N2O + 75 % N2 

Aprēķina gaita 

1. solis: maisījumā esošām oksidējošām gāzēm tiek noteikts skābekļa ekvivalences koeficients Ci, un
neuzliesmojošajām un neoksidējošajām gāzēm tiek noteikts slāpekļa ekvivalences koeficients Kk).

Ci (N2O) = 0,6 (slāpekļa oksiduls) 

Ci (O) = 1 (skābeklis) 

Kk (N2) = 1 (slāpeklis) 

2. solis: saskaņā ar 2.4.4.4.a. vienādojumu aprēķināta gāzu maisījuma oksidēšanas spēja (OP)

186,0
175,016,009,0
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1 1
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0,186 < 0,235 (18,6 % < 23,5 %), tādēļ maisījums nav uzskatāms par oksidējošu 
gāzi. 

2.4.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
   direktīvu vai saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā  
   oksidējošas gāzes 

2.4.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

DSD direktīvas I pielikumā oksidējošās gāzes ir apzīmētas ar “O; R8”, un CLP regulas VI 
pielikumā tās ir apzīmētas ar “Ox. Gas 1; H270”  

2.4.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumos lielākā daļa oksidējošo gāzu ir klasificētas kā saistītas ar 
papildu risku “5.1.”. Tādēļ visas gāzes, kas UN RTDG paraugnoteikumos un bīstamo kravu 
noteikumos (ADR, RID, ADN un IMDG kods,  ICAO TI)  norādītas kā oksidējošas, ir 
klasificējamas kā  Ox. Gas 1. 

2.4.7 Oksidējošu gāzu klasificēšanas piemērs 

2.4.7.1 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 
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2.5 GĀZES ZEM SPIEDIENA 
2.5.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.5. nodaļas “Gāzes zem spiediena” prasības ir identiskas GHS51 
2.5. nodaļas prasībām. Bīstamības klase “Gāzes zem spiediena” atbilst UN RTDG 
paraugnoteikumu 2. klasei “Gāzes”. 

2.5.2 Zem  spiediena  esošu  gāzu  definīcija  un  vispārēji apsvērumi par 
klasificēšanu 

2.5.2.1 "Gāzes" definīcija 

I pielikums: 1.0. Gāze ir viela, kam 50 o C temperatūrā tvaika spiediens ir lielāks nekā 
300 kPa (absolūtā vērtība) vai kas 20 o C temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa ir 
pilnībā gāzveida. 

Šī definīcija nozīmē, ka vielas un maisījumi uzskatāmi par gāzēm, ja to vārīšanās punkts vai 
sākotnējais vārīšanās punkts (BP) nav augstāks par 20 °C. Vielas vai maisījumi, kam vārīšanās 
punkts vai sākotnējais vārīšanās punkts ir augstāks par 20 °C, ir šķidrumi, izņemot tos dažus, 
kam 50 °C temperatūrā tvaiku spiediens ir lielāks par 300 kPa. Šīs vielas un maisījumi ir 
uzskatāmi par gāzēm, jo iepakojumā tie ir spiedienbīstami. 

Fluorūdeņradis (HF), kam VP ir 19,4 °C, ir robežgadījums, un šī viela vienmēr tiek klasificēta kā 
šķidrums. 

2.5.2.2 Zem spiediena esošu gāzu definīcija 

I pielikums: 2.5.1.1. punkts. Gāzes zem spiediena ir gāzes, ko glabā tvertnēs zem 200 
kPa (manometrs) liela vai lielāka spiediena 20 °C temperatūrā vai kas ir sašķidrinātas vai 
sašķidrinātas un atdzesētas. 

Tajās ietilpst saspiestas gāzes, sašķidrinātas gāzes, izšķīdinātas gāzes un atdzesētas 
sašķidrinātas gāzes. 

Praksē šī definīcija nozīmē, ka saspiestas gāzes vai izšķīdinātas gāzes, kas iepildītas zem 
spiediena, kas mazāks par 200 kPa, šajā bīstamības klasē netiek iedalītas. 

Izšķīdinātas gāzes, kas iepildītas zem spiediena, kas mazāks par 200 kPa, ir šķidrumi, un tie kā 
bīstami ar klasificējami tad, ja tiem ir raksturīga cita bīstamība, piemēram, ja tie ir uzliesmojoši 
šķidrumi. 
Arī šķidrumi, kas iepildīti zem inertas gāzes, piemēram, slāpekļa vai hēlija, slāņa, ir klasificējami 
kā šķidrumi, nevis gāzes zem spiediena. 

2.5.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Zem spiediena esošas gāzes var būt jāklasificē arī kā “Uzliesmojošas gāzes” un “Oksidējošas 
gāzes”. 

51 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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2.5.4 Vielu  un  maisījumu iedalīšana  zem spiediena  zem spiediena  esošu  gāzu  klasē 
2.5.4.1 Bīstamības apzināšana 

UN RTDG paraugnoteikumos daudzas gāzes tiek identificētas kā gāzes zem spiediena, un 
CLP regulas VI pielikumā daudzas uzliesmojošas gāzes un dažas oksidējošas gāzes ir 
identificētas kā gāzes. UN RTDG paraugnoteikumos ir papildus noteikts, vai gāzi ir pildāma kā 
“saspiesta gāze”, “sašķidrināta gāze”, “atdzesēta sašķidrināta gāze” vai “izšķīdināta gāze”. Lai 
noteiktu vai attiecīgā viela ir gāze, ja tā nav minēta UN RTDG paraugnoteikumos vai ja ir 
šaubas, ir nepieciešama informācija par šādām fizikālajām īpašībām:  

• vārīšanās punktu;

• tvaiku spiedienu 50 °C temperatūrā.

Skatīt arī IR & CSA, R.7a. nodaļu: Specifiskas norādes par parametriem, R.7.1.3. nodaļu 
(vārīšanās punkts) un R.7.1.5. nodaļu (tvaika spiediens).

Par gāzes definīcijai atbilstošajām vielām (2.5.2. nodaļa) nepieciešama arī informācija par to 
kritisko temperatūru. Informāciju par gāzu maisījumu klasificēšanu, kas pamatojas uz 
pseidokritisko temperatūru, skatīt 2.5.4.3. nodaļā.  

2.6.8. nodaļā norādītajās atsaucēs ir kvalitatīvi dati par vārīšanās punktiem, tvaiku spiedieniem 
un kritiskajām temperatūrām. 

2.5.4.2 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 2.5.1. tabula 

Kritēriji gāzēm zem spiediena 

Grupa Kritēriji 

Saspiesta 
gāze 

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir pilnīgā gāzveida stāvoklī – 50 °C 
temperatūrā, tostarp visas gāzes, kuru kritiskā temperatūra ir ≤ – 50 °C. 

Sašķidrināta 
gāze 

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir daļēji šķidrā stāvoklī temperatūrā virs 
– 50 °C. Jānošķir:

i) augstspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra ir no –
50 °C līdz + 65 °C; un

ii) zemspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra
pārsniedz + 65 °C.

Atdzesēta 
sašķidrināta 
gāze 

Gāze, kura iepildīšanas laikā tās zemās temperatūras dēļ tiek daļēji 
sašķidrināta. 

Izšķīdināta 
gāze 

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir izšķīdināta šķidras fāzes šķīdinātājā. 

Piezīme 

Aerosolus neklasificē kā gāzes zem spiediena; sk. 2.3. nodaļu. 
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2.5.4.3 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

Tīru gāzu kritiskā temperatūra ir precīzi definēta un pieejama tehniskajā literatūrā, piemēram, 
grozītajā standartā EN 13096 “Transportējami gāzes baloni” – “Apstākļi gāzu pildīšanai 
tvertnēs” – “Vienkomponenta gāzes”. 

Gāzu maisījumu klasificēšana pamatojas uz “pseidokritisko temperatūru”, kas aprēķināma kā 
sastāvdaļu vidējo molekulmasu un kritisko temperatūru reizinājumu summa. 

Pseidokritiskā temperatūra = ∑
=

×
n

i
Criti

i
x

1
T ,

kur xi ir sastāvdaļas i molārā koncentrācija un T iCrit  ir sastāvdaļas i kritiskā temperatūra (°C vai 
K).  

2.5.4.4 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Zem spiediena esošas gāzes tiek klasificētas saskaņā ar GHS 2.5.4.1. punktā noteikto lēmumu 
pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par gāzu zem spiediena klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā 
nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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2.5.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar gāzēm zem spiediena (GHS 2.5. punktā noteiktā 
lēmuma pieņemšanas loģika) 

Izšķīdināta gāze 

Uzmanību 

Viela vai maisījums ir gāze 

Vai gāze tiek uzglabāta tvertnēs zem vismaz 200 kPa liela 
spiediena 20 °C temperatūrā vai arī tā ir sašķidrināta vai 

sašķidrināta un atdzesēta? 

Vai gāze ir izšķīdināta šķidra šķīdinātāja fāzē? 

Nav klasificējama 
kā gāze zem 

spiediena 

Vai gāze tās zemās temperatūras dēļ tiek daļēji sašķidrināta? 

Vai gāze ir daļēji šķidra temperatūrā virs –50 °C? 

Vai tās kritiskā temperatūra ir virs +65 °C? 

Atdzesēta 
sašķidrināta gāze 

Uzmanību 

(Zems spiediens) 
Sašķidrināta gāze 

Uzmanību 

Vai tās kritiskā temperatūra ir no –50 līdz +65 °C? 

Vai tā ir pilnībā gāzveida –50 °C temperatūrā? 

(Augsts spiediens) 
Sašķidrināta gāze  

Uzmanību 

Saspiesta gāze 

Uzmanību 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Jā 

Nē 
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2.5.5 Ziņošana par bīstamību, ko rada gāzes zem spiediena 

2.5.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.5.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi zem spiediena esošām gāzēm 

Klasifikācija Saspiesta gāze Sašķidrināta 
gāze 

Atdzesēta 
sašķidrināta gāze 

Izšķīdināta 
gāze 

GHS 
piktogrammas 

Signālvārds Uzmanību Uzmanību Uzmanību Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H280: Satur gāzi 
zem spiediena; 
karstumā var 

eksplodēt 

H280: Satur gāzi 
zem spiediena; 
karstumā var 

eksplodēt 

H281: Satur 
atdzesētu gāzi; var 

radīt kriogēnus 
apdegumus vai 
ievainojumus 

H280: Satur 
gāzi zem 

spiediena; 
karstumā var 

eksplodēt 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P282 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P336 
P315 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P410 + P403 P410 + P403 P403 P410 + P403 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

Piezīme 

Zem spiediena esošām gāzēm nav nepieciešama GHS04 piktogramma, ja ir redzama GHS02 
vai GHS06 piktogramma. 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

Saskaņā ar CLP regulas 26. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 33. panta 3. punktu uz 
transportēšanai marķētiem gāzu iepakojumiem nav jābūt GHS04  piktogrammai, ja uz 
iepakojuma ir piktogramma GHS02 (liesma) vai piktogramma GHS06 (galvaskauss un sakrustoti 
kauli). 
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2.5.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD
   direktīvu vai bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā gāzes zem spiediena 

2.5.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
   pārklasificēšana 

Bīstamības klase “Gāzes zem spiediena” ir jauna bīstamības klase, kas nebija iekļauta DSD un 
DPD direktīvā. Šī bīstamības klase ir iedalīta četrās grupās.  

Tomēr attiecībā uz gāzēm, kas iekļautas CLP regulas VI pielikumā un klasifikācijas slejā 
identificētas ar norādi “Press. Gas”, netiek norādīta bīstamības grupa un atbilstošais bīstamības 
apzīmējums (H280 vai H281). Piederība bīstamības grupai ir atkarīga no iepildītās gāzes fizikālā 
stāvokļa, tādēļ katrs gadījums jāizskata atsevišķi (CLP regulas VI pielikuma 1. daļas U piezīme). 

CLP regulas VI pielikuma 1.1. tabulā nav norādīts52 bīstamības klases saīsinājums un grupas 
kods, tādēļ zem spiediena esošo gāzu identificēšanai ieteicams izmantot īso bīstamības klases 
un attiecīgās grupas kodu: 

• Saspiestai gāzei: Press. Gas (Comp.)
• Sašķidrinātai gāzei: Press. Gas (Liq.)
• Atdzesētai sašķidrinātai gāzei: Press. Gas (Ref. Liq.)
• Izšķīdinātai gāzei: Press. Gas (Diss.)

2.5.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumos un bīstamo kravu noteikumos (ADR, RID, ADN)53 gāzes ir 
uzskaitītas, kopā ar nosaukumu norādot to fizikālo stāvokli, piemēram, “saspiests argons”, 
“atdzesēts sašķidrināts skābeklis” vai “izšķīdināts acetilēns”. Fizikālā stāvokļa norādes var 
izmantot, saskaņā ar CLP regulu nosakot zem spiediena esošo gāzu piederību attiecīgajai grupai. 
Gāzes bez norādes par to fizikālo stāvokli pēc noklusējuma tiek uzskatītas par “sašķidrinātām 
gāzēm”.  

52 Jāņem vērā, ka 2013. gada oktobrī REACH un CLP kompetento iestāžu sanāksmē (CARACAL) tika 
uzsākta diskusija par iespējamiem CLP regulas I pielikuma 1.1. tabulas labojumiem un saīsinātiem 
bīstamības klasu un grupu kodiem.  
53 Saskaņā ar ADR 2.2.2.1.2. un 2.2.2.1.3. punktu ir šādi klasificēšanas kodi: 1. Saspiesta gāze; 
2. Sašķidrināta gāze; 3. Atdzesēta sašķidrināta gāze; 4. Izšķīdināta gāze. A – smacējoša gāze; O –
oksidējoša gāze; F – - uzliesmojoša gāze; T – toksiska gāze; TF – toksiska uzliesmojoša gāze; TC –
toksiska kodīga gāze; TO – toksiska oksidējoša gāze; TFC – toksiska, uzliesmojoša un kodīga gāze; TOC –
toksiska, oksidējoša un kodīga gāze.
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2.5.7 Zem spiediena esošu gāzu klasificēšanas piemēri 

2.5.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 
2.5.7.1.1 Maisījuma piemērs: 9 % O2 + 16 % N2O + 75 % N2 

Maisījuma piemērs: 9 % O2 + 16 % N2O + 75 % N2 

Aprēķina gaita: 

1. solis: maisījumā esošo gāzu kritiskās temperatūras tiek noteiktas Kelvina grādos

Skābeklis (O2): TCrit = -118,4 °C (= 154,75 °K)
Slāpekļa oksiduls (N2O): TCrit = +36,4 °C (= 309,55 °K)
Slāpeklis (N2): TCrit = -147 °C (= 126,15 °K) 

2. solis: tiek aprēķināta pseidokritiskā temperatūra:

0,09 × 154,75 °K + 0,16 × 309,55 °K + 0,75 × 126,15 °K= 158,7 °K = - 115,08 °C

Pseidokritiskā temperatūra ir zem –50 °C, tādēļ maisījums ir “saspiesta gāze”. 
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2.6 UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI 
2.6.1 Ievads 

“Uzliesmojošu šķidrumu” kritēriji ir aprakstīti CLP regulas I pielikuma 2.6. nodaļā, un tie nav 
identiski GHS54 noteiktajiem, jo GHS 2.6. nodaļā ir norādīti klasificēšanas papildkritēriji 
uzliesmojošo šķidrumu iedalīšanai 4. kategorijā. 

2.6.2 Uzliesmojošu šķidrumu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

I pielikums: 2.6.1. punkts. Uzliesmojošs šķidrums ir šķidrums, kura uzliesmošanas 
temperatūra nav augstāka par 60 o C. 

Uzliesmošanas punkts ir šķidruma zemākā temperatūra, kurā pie koriģētā barometriskā 
spiediena 101,3 kP šķidruma tvaiki testam paredzētajos apstākļos pēc saskares ar testa liesmu 
momentāni uzliesmo, un liesma izplatās pa visu šķidruma virsmu. Tas nozīmē, ka uzliesmošanas 
punktā tiek pārsniegta zemākā sprādzienbīstamības robežvērtība.  

2.6.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Informāciju par aerosola izsmidzinātājos iepildītiem uzliesmojošiem šķidrumiem sk. 
2.3. nodaļā “Aerosoli”. Ja tie ir klasificēti kā uzliesmojoši aerosoli, tie nav papildus 
klasificējami kā “Uzliesmojoši šķidrumi” (2.3. nodaļa). 

2.6.4 Vielu un maisījumu kā uzliesmojošu šķidrumu klasificēšana 

2.6.4.1 Bīstamības apzināšana 

Lai izlemtu, vai viela vai maisījums ir šķidrums, sk. 2.0.4. nodaļu. 

Lai vielu vai maisījumu klasificētu kā uzliesmojošu šķidrumu, nepieciešami dati par 
uzliesmošanas punktu un vārīšanās punktu (vai sākotnējo vārīšanās temperatūru). Lai izvēlētos 
piemērotu eksperimentālu uzliesmošanas punkta noteikšanas metodi, jānosaka šķidruma 
viskozitāte. Turklāt tam, lai izmantotu CLP regulas I pielikuma 2.6.4.5. nodaļā aprakstītās 
klasificēšanas atkāpes (2.6.4.3. nodaļa), nepieciešama informācija par ilgstošu degtspēju. 

Priekšroka dodama nevis aprēķinu rezultātā iegūtiem, bet gan eksperimentāli noteiktiem vai no 
uzticamiem avotiem iegūtiem datiem. Skatīt arī IR & CSA, R.7a. nodaļu “Parametra specifiskās 
norādes”, R.7.1.3. nodaļu (“Vārīšanās punkts”) un R.7.1.9. nodaļu (“Uzliesmošanas 
temperatūra”).

Atsauces 2.6.8. nodaļā ir ļoti kvalitatīvi dati par vielu vārīšanās temperatūru (visās trijās 
atsaucēs) un uzliesmošanas temperatūru (pirmajā atsaucē). 

Īpaša uzmanība jāpievērš, testējot viskozas vielas vai maisījumus, kā arī tad, ja sastāvā ir 
halogenēti savienojumi (2.6.4.4.1. nodaļa). 

2.6.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

2.6.4.2.1 Vārīšanās punkts 

Parasti par vielām un maisījumiem var iegūt apmierinošus rezultātus, izmantojot aprēķina 
metodi, kuras pamatā ir “pieaugums”. Attiecībā uz kritērijiem, kas atšķir 1. un 2. kategoriju 
(vārīšanās punkts 35 °C), skrīningam ieteicams izmantot tikai tādu metodi, kuras vidējā 
absolūtā kļūda ir mazāka par 5 °C.  
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uzliesmošanas temperatūru aprēķini reizēm nav precīzi, tādēļ aprēķinātās vērtības precizitāte 
nav paredzama. Maisījumu skrīninga testam ir piemērota aprēķinu metode, un tad, ja 
aprēķinātā vērtība saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.6.4.3. punktā norādīto metodi ir par 
5 °C lielāka par attiecīgo klasificēšanas kritēriju (attiecīgi 23 un 60 °C), uzliesmošanas punkts 
nav jānosaka eksperimentāli, tomēr jāņem vērā CLP regulas I pielikuma 2.6.4.2. punktā 
noteiktie ierobežojumi.  

Aprēķini par vielām, pamatojoties uz to struktūras vai īpašību līdzību, bieži ir piemērojami tikai 
aptuveni definētai vielu kopai. Maisījumiem tie vēl nav piemērojami. 

Tādēļ gan uzliesmošanas temperatūru, gan vārīšanās punktu ieteicams noteikt eksperimentāli. 

2.6.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

Uzliesmojošs šķidrums ir iedalāms vienā no trijām šīs klases kategorijām 

I pielikums: 2.6.1. tabula 

Marķējuma zīmju elementi uzliesmojošiem šķidrumiem 

Kategorija Kritēriji 

1 Uzliesmošanas punkts < 23 oC un sākotnējais vārīšanās punkts ≤ 35 oC. 

2 Uzliesmošanas punkts < 23 oC un sākotnējais vārīšanās punkts > 35 oC. 

3 Uzliesmošanas punkts ≥23 oC un ≤60 oC1 

(1) Šajā regulā gāzeļļu, dīzeli un vieglo kurināmo eļļu, kuru uzliesmošanas punkts ir no ≥
55 oC līdz ≤ 75 oC, var ieskaitīt 3. kategorijā.

Piezīme 

Aerosolus neklasificē kā uzliesmojošus šķidrumus; skatīt 2.3. nodaļu. 

I pielikums: 2.6.4.5. punkts. Šķidrumi, kam uzliesmošanas punkts ir augstāks par 35 °C 
un nepārsniedz 60 °C, nav klasificējami 3. kategorijā, ja ilgstošā degtspējas testā (L.2. ANO 
Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu Testu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 32. 
iedaļa) ir gūti negatīvi rezultāti 

Gāzeļļas, dīzeļdegvielas un kurināmās degvielas ar uzliesmošanas punktu 55–75 °C diapazonā ir 
uzskatāmas par vienu grupu, jo attiecībā uz šo ogļūdeņražu minētā diapazona uzliesmošanas 
punktu atkarībā no sezonas ir mainīgas prasības (saskaņā ar grozīto standartu EN 590 
Automobiļu degvielas – “Dīzeļdegviela – Prasības un testēšanas metodes”). Ja saskaņā ar 
CLP regulu tie ir uzskatāmi par vienu grupu, jāpiemēro 3. kategorija. Tomēr minētais nenosaka 
gala lēmumu, jo jāņem vērā arī citu pakārtoto tiesību aktu prasības. 

2.6.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 

Piešķirtā bīstamības kategorija nosaka izmantojamos tehniskos līdzekļus, kas palīdz izvairīties 
no bīstamām situācijām. Iepriekšminētais apvienojumā ar informāciju par drošības īpašībām, 
piemēram, sprādzienbīstamības robežvērtībām un pašaizdegšanās temperatūrām, nosaka 
nepārprotamus lietošanas nosacījumus un ierobežojumus. Attiecīgie dati jānorāda CSR un 
DDL (skatīt IR/CSA F daļu, “Ķīmiskās drošības ziņojums”, un G daļu, “Paplašinātās DDL un 
Vadlīnijas par drošības datu lapu sastādīšanu”). 

2.6.4.4.1 Testēšana 

Piemērotās metodes ir uzskaitītas CLP regulas I pielikuma 2.6.3. tabulā. 

2.6.4.2.2 Uzliesmošanas punkts 

Ja ir precīzi zināma tvaiku spiediena līkne un mazākā sprādzienbīstamības robežvērtība, 
aprēķins ir precīzs tikai tīru šķidrumu gadījumā, neievērojot piemaisījumus. Maisījumu 
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Ja tiek testētas vielas ar lielu sadalīšanās potenciālu, testējamās vielas daudzuma 
samazināšanai ieteicams izmantot metodi, kas paredz izmantot maz šķidruma (piemēram, 
grozītajā standartā EN ISO 3679 paredzēto metodi “Uzliesmošanas/neuzliesmošanas un 
uzliesmošanas punkta noteikšana – ātrā metode slēgtā tīģelī līdzsvara apstākļos”). 

Izmantojamā metode jāizvēlas, ņemot vērā šķidruma īpašības (viskozitāti un to, vai sastāvā ir 
halogenēti savienojumi) un standarta darbības jomu. 

Klasificējot ieteicams izmantot vismaz pēdējo divu testēšanas eksperimentu vidējo rezultātu. 
Viens no šiem testiem var būt automātisks. Ja novirze starp manuāli un automātiski noteikto 
vērtību ir lielāka par metodes atkāpes robežvērtību, ir izmantojama mazākā vērtība vai 
noteikšana jāatkārto manuāli. Ja tiek noteikts uzliesmošanas punkts ar ± 2 °C sliekšņa 
robežvērtību, izmantojot nelīdzsvarotu metodi, noteikšanu ieteicams atkārtot ar līdzsvarotu 
metodi. 

Ja uzliesmošanas punkts netiek noteikts līdz 60 °C, un sastāvā ir daļēji halogenēti savienojumi 
vai ir iespējams gaistošu uzliesmojošu vai neuzliesmojošu sastāvdaļu zudums (t.i., šķidrums ir 
kandidāts EUH018, EUH209 vai EUH209A piešķiršanai) vai ja ir šaubas, jānosaka 
sprādzienbīstamības robežvērtības, lai lemtu, vai ir piemērojami EUH018, EUH209 vai EUH209A 
bīstamības apzīmējumi. Sprādzienbīstamības robežvērtības jānosaka saskaņā ar grozīto 
standartu EN 1839 “Gāzu un tvaiku sprādzienbīstamības robežvērtību noteikšana”, grozīto 
ISO 10156 standartu “Gāzes un gāzu maisījumi – “Aizdegšanās un oksidēšanās spējas 
noteikšana gāzes balonu ventiļu izvēlei” vai grozīto standartu EN 15794 “Viegli uzliesmojošu 
šķidrumu eksplozijas punktu noteikšana”. 

Vielas 

Nehalogenētu vielu uzliesmošanas punkts parasti ir par 80–130 °C zemāks nekā vārīšanās 
punkts. Īpaši jāuzmanās, ja paraugā ir piemaisījumi, kuru vārīšanās punkts ir zemāks par 
pamatsavienojuma vārīšanās punktu, un pat tad, ja piemaisījumu koncentrācija ir mazāka par 
0,5 %, bet to vārīšanās punkts ir ievērojami zemāks, ir iespējama izteikta ietekme uz testa 
rezultātu. Piemaisījumi ar augstāku vārīšanās punktu uzliesmošanas punktu parasti neietekmē. 

Attiecīgajā jomā ir piemērojami visi standarti. 

Maisījumi 

Uzliesmošanas punkts var būt zemāks par atsevišķo sastāvdaļu uzliesmošanas punktu, turklāt 
uzliesmošanas punktu var ietekmēt arī negaistošās sastāvdaļas. 

Ja maisījumu sastāvdaļu vārīšanās punkti ir plašā temperatūru diapazonā vai ļoti atšķiras to 
koncentrācija, ieteicams izmantot līdzsvara metodes. Tās ir ieteicamas arī viskozu maisījumu 
testēšanai (ir izmantojamas arī testu metodes ar lēnu sildīšanu (1 °C minūtē), lietojot 
maisītāju). 

Ja maisījumi ir viskozi vai ja tajos ir ļoti gaistošas inertas vielas mazā koncentrācijā, maisījuma 
aizdegšanās spēja var būt atkarīga no temperatūras testu sākšanas brīdī. Ja maisījumā ir inerta 
viela, atkarībā no temperatūras diapazona tvaiku fāze var būt vai nebūt inerta. 

Halogenētie savienojumi 

Atšķirība starp vārīšanās un uzliesmošanas punktu var būt mazāka nekā nehalogenētajiem 
savienojumiem.  

Ir ļoti ieteicama testēšana ciešā kontrolē, izmantojot manuālas kontroles metodes. 

Testu rezultāti var būt ļoti grūti atkārtojami, un šādos gadījumos klasifikācija jāpamato ar 
mazāko noteikto vērtību (nosakot uzliesmošanu vai degšanu tīģeļī vai ārpus tā) vai skrīninga 
ciklā iegūto vērtību, bet, ja galvenā pārbaude izdarīta saskaņā ar standartu, uzliesmošanas 
punkts nav jānosaka. 
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Priekšroka dodama testēšanas laikā noteiktai vai starptautiski atzītā literatūrā minētajam 
uzliesmošanas punktam, nevis aprēķinātajam, jo vairums (Q)SAR metožu rada kļūdas, tādēļ to 
izmantošanas joma ir ierobežota. 

Ja vienai un tai pašai vielai literatūrā ir norādīti atšķirīgi uzliesmošanas punkti, priekšroka 
dodama, praktiski noteiktajam vai ieteicamajam uzliesmošanas punktam. 

Ja vienai un tai pašai vielai literatūrā ir norādīti atšķirīgi uzliesmošanas punkti, bet neviens no 
tiem nav noteikts praktiski vai nav ieteicams, drošības dēļ priekšroka ir dodama zemākajam 
punktam vai arī uzliesmošanas punkts jānosaka eksperimentāli. 

Atbilstoši kritērijiem jānosaka piederība 1., 2. vai 3. kategorijai, kā arī atbilstošais bīstamības 
apzīmējums un signālvārds (skat. 2.6.5. nodaļu). Ja šķidrums atbilst EUH018, EUH209 vai 
EUH209A kritērijiem, uz šķidruma marķējuma jānorāda attiecīgs bīstamības papildapzīmējums. 
Vairumā gadījumu EUH018 ietver arī EUH209 un EUH209A. 

2.6.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Salīdzinājumā ar GHS 2.6.4.1. nodaļā aprakstīto lēmumu pieņemšanas loģiku saistībā ar 
uzliesmojošiem šķidrumiem, tālāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir grozīta, iekļaujot 
atkāpes par gāzeļļu, dīzeļdegvielu un kurināmo degvielu, ilgstošu degtspēju un EUH018, 
EUH209 un EUH209A apzīmējumus. 

PIEZĪME: par uzliesmojošu šķidrumu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi 
šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 

2.6.4.4.2 Bīstamības apzināšana 
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2.6.4. a) attēls  GHS lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar uzliesmojošiem šķidrumiem, 
iekļaujot atkāpes par gāzeļļu, dīzeļdegvielu un kurināmo degvielu, ilgstošu degtspēju un 
EUH018, EUH209 un EUH209A apzīmējumu frāzēm 

Viela vai maisījums ir šķidrums 

Uzliesmošanas 
temperatūra ir ≤ 60 °C 

Gāzeļļa, dīzeļdegviela 
un apkures degviela ar 

uzliesmošanas 
temperatūru līdz 75 °C 

Halogenēta viela, 
maisījums, kura 

sastāvā ir 
halogenētas, 
gaistošas vai 
negaistošas 

uzliesmojošas vielas 

Netiek iekļauts 
bīstamības klasē 

“uzliesmojošs 
šķidrums”  

 3. kategorija

Uzmanību 

Uzliesmošanas punkts ir 
< 23 °C 

Iespējams 
sprādzienbīstams tvaiku 

un gaisa maisījums  
(EN 1839, EN 15794) 

Ilgstoša degtspēja 

Uzliesmošanas punkts 
ir > 35 °C 

Nav jāklasificē kā 
“uzliesmojošs šķidrums” 

EUH209, 
EUH209A, 
EUH018 

 2. kategorija

Bīstami 

Vārīšanās punkts ir 
≤ 35 °C 

  1. kategorija

Bīstami 

Jā 

Jā Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 
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2.6.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.6.3. punkts. 2.6.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi uzliesmojošiem šķidrumiem 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS 
piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H224: Īpaši viegli 
uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki 

H225: Viegli 
uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki 

H226: Uzliesmojošs 
šķidrums un tvaiki 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P210 
P233 
P240 
P241 
P242 
P243 
P280 

P210 
P233 
P240 
P241 
P242 
P243 
P280 

P210 
P233 
P240 
P241 
P242 
P243 
P280 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 P501 P501 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.6.5.2 Papildu marķēšanas noteikumi uzliesmojošiem šķidrumiem 

II pielikums: 1.1.4. punkts. EUH018 – “Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai 
sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu” 

Vielas un maisījumi, ko neklasificē kā pašuzliesmojošus, bet kas var veidot 
uzliesmojošus/sprādzienbīstamus tvaiku un gaisa maisījumus. Tas var attiekties uz 
halogenētiem ogļūdeņražiem un uz tādiem maisījumiem, kuros ir gaistošas un uzliesmojošas 
sastāvdaļas vai arī vairs nav kādas gaistošas un neuzliesmojošas sastāvdaļas. 

Vielas vai maisījumi, kam nav noteikts uzliesmošanas punkts, bet kam ir sprādzienbīstamības 
diapazons vai kas lietošanas laikā var kļūt uzliesmojoši, jāmarķē ar EUH018. 

2.6.5 Ziņošana par uzliesmojošu šķidrumu bīstamību 
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II pielikums: 2.9. Šķidri maisījumi, kas satur halogenētos ogļūdeņražus 

Šķidriem maisījumiem, kas neuzrāda uzliesmošanas punktu vai uzliesmošanas punktu virs 
60 o C, bet nepārsniedzot 93 o C, un satur halogenētu ogļūdeņradi un vairāk kā 5 % viegli 
uzliesmojošas vai uzliesmojošas vielas, atkarībā no tā vai iepriekšminētās vielas ir viegli 
uzliesmojošas vai uzliesmojošas, marķējuma zīmē uz iepakojuma ir attiecīgi jābūt šādiem 
apzīmējumiem: 

EUH209 – “Lietojot var viegli uzliesmot” vai 

EUH209A – “Lietojot var kļūt uzliesmojošs” 

Piezīme: apzīmējumi EUH209 un EUH209A ir izmantojami tikai īpašiem 
maisījumu veidiem, bet EUH018 attiecas uz plašāku maisījumu grupu. Vairumā 
gadījumu EUH018 ietver arī EUH209 un EUH209A. Informācija par testēšanu ir 
sniegta 2.6.4.4.1. nodaļas 5. paragrāfā. 

2.6.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
direktīvu vai bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā uzliesmojoši šķidrumi 

2.6.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana

Ne vienmēr ir iespējams visas R frāzes tieši attiecināt uz CLP regulas bīstamības kategorijām 
(sk. 2.6.6.a) attēlu). R12 frāze vienmēr ir attiecināma uz 1. kategoriju, tomēr attiecībā uz 
vielām vai maisījumiem, kas saskaņā ar DSD/DPD direktīvu atbilst R11 vai R10, jāpārvērtē dati 
par uzliesmošanas un vārīšanās punktu, kā arī ilgstošu degtspēju (R10). Atkārtota noteikšana 
var būt nepieciešama, ja ir zināms uzliesmošanas punkta temperatūras diapazons, turklāt 
vielas un maisījumi, kam uzliesmošanas punkts ir augstāks par 55 °C, bet nepārsniedz 60 °C, 
un kuri iepriekš saskaņā ar DSD/DPD nav klasificēti kā “Uzliesmojoši šķidrumi”, saskaņā ar 
CLP regulu tiek klasificēti kā 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi. 

2.6.6.a. attēls  DSD direktīvā un CLP regulā izmantotās klasificēšanas sistēmas salīdzinājums 

CLP klasifikācija DSD klasifikācija 

U
zl

ie
sm

oš
an

as
 p

un
kt

s 
[o C

] 

3. kategorija

1. kategorija 2. kategorija

Vārīšanās punkts/sākotnējais vārīšanās punkts [oC] 
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Saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumiem un bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN un 
IMDM kods, ICAO TI) 3. klasē uzliesmojošie šķidrumi iekļauti, pamatojoties uz tiem pašiem 
bīstamības klases kritērijiem kā CLP regulā. Kopumā transportēšanas iepakojuma grupas un 
CLP regulas bīstamības kategorijas ir savstarpēji saistītas, tomēr daudzos gadījumos ir 
piemērojami īpaši izņēmumi. Turklāt UN RTDG paraugnoteikumi attiecas uz vielām un 
maisījumiem, kas tiek transportēti temperatūrā, kas ir augstāka par uzliesmošanas punktu, un 
desensibilizētām sprāgstvielām. Praksē ir pieejama klasificēšanai nepieciešamā informācija par 
uzliesmošanas un vārīšanās punktiem, un ir ieteicama klasificēšana pēc šiem datiem, nevis 
izmantojot tiešu pāreju. 

2.6.7 Uzliesmojošu šķidrumu klasificēšanas piemērs 

2.6.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

2.6.7.1.1 1. piemērs

Maisījums: n-butilacetāts + p-ksilols + 1,3,5-trimetilbenzols 

7,9 molprocenti     +     60,3 molprocenti     +     31,7 molprocenti 

Sākotnējās vārīšanās punkts (aprēķinātais): 140 °C 

Uzliesmošanas punkts (aprēķinātais): 26 °C 

aprēķinātais uzliesmošanas punkts ir 5 °C robežās no robežvērtības – 23 °C 

 jānosaka uzliesmošanas punkts.

Dinamiskā viskozitāte 20 °C temperatūrā (DIN 53019): 8 mPa/s 

Uzliesmošanas punkts (EN ISO 3679): 30,0 °C 

 Rezultāts pēc vārīšanās punkta un noteiktā uzliesmošanas punkta: Flam. Liq. 3. kategorija

2.6.7.1.2 2. piemērs

Ogļūdeņraži un dihlormetāns (70 tilpuma %     +     30 tilpuma %) 

Sākotnējās vārīšanās punkts (aprēķinātais): 52 °C 

Uzliesmošanas punkts: saskaņā ar standartu uzliesmošanas punkta nav 

 Tā kā maisījuma ogļūdenražu daļai ir savs uzliesmošanas punkts (–12 °C), jāsaņem atbilde uz
jautājumu “Vai ir iespējams sprādzienbīstams tvaiku un gaisa maisījums?” (saskaņā ar grozīto
standartu EN 1839 un EN 15794) vai jautājumu “Vai lietošanas laikā tas var kļūt viegli uzliesmojošs
vai uzliesmojošs?”.

Atbilde: jā, ir sprādzienbīstamības diapazons; jā, izmantošanas laikā maisījums var kļūt 
viegli uzliesmojošs. 

 saskaņā ar atbildi maisījums jāmarķē ar EUH018 vai EUH209

1. piezīme: šajā gadījumā EUH018 ietver arī EUH209.

2. piezīme: EUH018 ir piemērojams tikai tad, ja viela vai saskaņā ar CLP regulas 25. panta
1. punkts maisījums ir klasificēts kā bīstams.

Maisījumu nav klasificējams kā uzliesmojošs šķidrums, jo tam nav uzliesmošanas punkta.

2.6.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 
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2.6.7.2.1 3. piemērs

Ūdens un alifātisko poliuretāna sveķu maisījums 

Vārīšanās punkts (regula (EK) 440/2008, ES testa metode 
A.2):

92 °C 

Din. viskozitāte pie 20 °C (saskaņā ar grozīto DIN 53019): 1938 mPa/s 

Paraugs ir ļoti viskozs, uzliesmošanas punkta noteikšanai jāizmanto lēna sildīšana (1 °C /min). 

Uzliesmošanas punkts (saskaņā ar grozīto EN ISO 13736): 42,5 °C 

Ilgstošās degtspējas tests ierobežotā telpā (UN- MTC L.2) 
60,5 °C temperatūrā: 

degtspēja netiek uzturēta 

Ilgstošās degtspējas tests ierobežotā telpā (UN- MTC L.2) 
75 °C temperatūrā: 

degtspēja netiek uzturēta 

 Pēc uzliesmošanas punkta rezultāta: 3. kategorija

Tomēr maisījums nav obligāti klasificējams kā uzliesmojošs 3. kategorijas šķidrums, jo tas 
neuzliesmoja. 

2.6.8 Atsauces 

Brandes, E. and Möller, W.: Safety Characteristic Data, Volume 1, Flammable gases and liquids, 
nw-Verlag, 2008 

William M. Haynes et al. (2012) CRC Handbook of Chemistry and Physics 93rd Edition. CRC 
Press, Taylor and Francis, Boca Raton, FL 

O'Neil, Maryadele J. et al. © (2016, 2012) The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, 
Drugs, and Biologicals (14th Edition – Version 14.9). Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary 
of Merck & Co., Inc. 

2.6.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 
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2.7 UZLIESMOJOŠAS CIETAS VIELAS 
2.7.1 Ievads 

“Uzliesmojošu cietu vielu” kritēriji CLP regulas I pielikuma 2.7. nodaļā ir identiski 
GHS55 2.7. nodaļā noteiktajiem kritērijiem. 

2.7.2 Uzliesmojošu cietu vielu definīcija un vispārēji apsvērumi par 
klasificēšanu 

Īpaši apsvērumi par daļiņu lielumu 

Jo mazākas ir cietas vielas vai maisījuma daļiņas, jo lielāks būs gaisa iedarbībai pakļautais vielas 
vai maisījuma laukums, un, tā kā uzliesmošana ir reakcija ar gaisā esošo skābekli, daļiņu 
lielumam ir ļoti liela ietekme uz aizdegšanās spēju. Tādēļ ir ļoti svarīgi noteikt cietu vielu 
uzliesmošanas spēju tajā fizikālajā formā, kādā vielas vai maisījumi ir reāli pieejami (arī 
pamatoti paredzamajā lietošanas formā, skatīt CLP regulas 8. panta 6. punktu). Minētais ir 
norādīts CLP regulas I pielikuma 2.7.2.3. punktā. Sīkāku informāciju sk. 1.2. punktā. 

2.7.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Sprādzienbīstami materiāli, organiskie peroksīdi, pašreaģējošas vielas un maisījumi, piroforas 
vai oksidējošas cietas vielas nav klasificējamas kā “Uzliesmojošas cietas vielas”, jo to galvenā 
bīstamības ir uzliesmošanas spēja. 

Tomēr uzliesmojošām cietām vielām vienlaikus ir iespējamas citas fizikālās bīstamības, t.i., tās 
var būt pašsasilstošas vai kodīgas vai pēc saskaršanās ar ūdeni izdalīt uzliesmojošas gāzes. 

55 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 

I pielikums: 2.7.1.1. punkts. 

Uzliesmojoša cieta viela ir 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. 

I pielikums: 2.7.2.3. punkts. 

[…] 

1. piezīme:

Tests ar vielu vai maisījumu jāveic tādā fizikālajā formā, kādā tā/tas atrodas. Ja, 
piemēram, piegādes vai pārvadāšanas vajadzībām ķīmisku produktu fizikālā forma tiek 
mainīta tā, ka tā atšķiras no fizikālās formas, kurai veikts tests, un ja tiek uzskatīts, ka šī 
mainītā fizikālā forma būtiski varētu mainīt produkta darbību klasifikācijas testā, šo vielu 
testē arī jaunā fizikālā formā. 

[…] 
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Informāciju par aerosola izsmidzinātājos iepildītām uzliesmojošām cietām vielām sk. 2.3. nodaļā 
“Aerosoli”. Ja šīs vielas tiek klasificētas kā uzliesmojoši aerosoli, tās nav atļauts 
papildus klasificēt kā “Uzliesmojošas cietas vielas” (sk. 2.7. nodaļu). 

2.7.4 Vielu un maisījumu kā uzliesmojošu cietu vielu klasificēšana 

2.7.4.1 Bīstamības apzināšana 

Vielu vai maisījumu klasificējot kā uzliesmojošu cietu vielu, jānosaka šādas īpašības: 

• kušanas temperatūra;

• spēja reaģēt ar ūdeni;

• uzliesmojošus šķidrumus saturošu cietu vielu uzliesmošanas punkts.

Skatīt arī IR & CSA, R.7a. nodaļu, “Parametra specifiskās norādes”, R.7.1.2. nodaļu “Vārīšanās 
punkts” un R.7.1.9. nodaļu “Uzliesmošanas punkts”.

Daudzas organiskas cietas vielas vai maisījumi atbilst uzliesmojošu cietu vielu klasificēšanas 
kritērijiem. Neorganiskas cietas vielas kā “Uzliesmojošas cietas vielas” tiek klasificētas diezgan 
reti.  

2.7.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Kopumā iespējama iedalīšana uzliesmojošu cietu vielu bīstamības klasē jāapsver attiecībā uz 
jebkurām šādu materiālu saturošām cietām organiskām vielām vai maisījumiem. No 
neorganisku materiālu testēšanas var atteikties, ja ir vispārzināms, ka vielas (t.i., stabili sāļi vai 
metālu oksīdi) nav uzliesmojošas vai ja uzliesmošanas bīstamību var izslēgt, pamatojoties uz 
citiem zinātniskiem datiem. Daudzos gadījumos noteikt, vai cieta viela ir klasificējama kā 
uzliesmojoša, ir iespējams ar vienkārša skrīninga testa palīdzību (sk. 2.7.4.4. nodaļu). Cietas 
vielas un maisījumi kā uzliesmojoši tiek klasificēti pēc to degšanas īpašībām. 

Skrīningam jāizmanto ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33.2.1.4.3.1. apakšpunktā aprakstītā 
metode. Degšanas īpašību testam (skatīt VDI 2263 1. daļu) var izmantot degšanas indeksu 
(VDI 2263 saukts par “klases numuru”). Ja konstatēts, ka degšanas indekss nepārsniedz “3”, 
viela vai maisījums nav klasificējams kā uzliesmojoša cieta viela, un papildu testi nav 
nepieciešami, tomēr tad, ja ir novērota gruzdēšana vai liesma, ir nepieciešams pilns tests. 

2.7.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

Klasificēšanas kritēriji ir pilnībā saskaņoti ar GHS sistēmu: 

I pielikums: 2.7.2.1. punkts. Pulverveida, granulētas vai pastveida vielas vai maisījumus 
(izņemot metālu vai metālu sakausējumu pulverus – sk. 2.7.2.2. punktu) klasificē kā viegli 
uzliesmojošas cietas vielas, ja saskaņā ar vienu Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III 
daļas 33.2.1. punktā aprakstītajām pārbaudes metodēm, degšanas laiks ir īsāks par 45 
sekundēm un degšanas ātrums ir lielāks par 2,2 mm/s. 

2.7.2.2. punkts. Metālu vai metālu sakausējumu pulveri ir pieskaitāmi uzliesmojošām 
cietām vielām, ja tie spēj aizdegties un reakcijas zona aptver visu paraugu ne ilgāk kā 10 
minūtēs. 

2.7.2.3. punkts. Uzliesmojošu cietu vielu klasificē vienā no divām šīs klases kategorijām, 
izmantojot metodi N.1, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 
33.2.1. punktā, saskaņā ar 2.7.1. tabulu. 
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2.7.1. tabula 

Kritēriji uzliesmojošām cietām vielām 

Kategorija Kritēriji 

1 

Degšanas ātruma noteikšana 

Vielām un maisījumiem, kas nav metālu pulveri 

a) samitrinātās zonas uguni neapstādina, un

b) degšanas laiks < 45 sekundes vai degšanas ātrums > 2,2 mm/s.

Metālu pulveriem

Degšanas laiks ≤5 minūtes.

2 

Degšanas ātruma noteikšana 

Vielām un maisījumiem, kas nav metālu pulveri 

a) samitrinātā zona aptur liesmu vismaz 4 minūtes, un

b) degšanas laiks < 45 sekundes vai degšanas ātrums > 2,2 mm/s.

Metālu pulveriem

degšanas laiks > 5 minūtes un ≤10 minūtes.

[…] 

2. piezīme:

Aerosolus nekvalificē kā uzliesmojošas cietas vielas; skatīt 2.3. nodaļu.

2.7.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 

Drošības dēļ ieteicams vispirms pārbaudīt vielas sprādzienbīstamību un pašreaģēšanas spēju, lai 
pirms šī testa izslēgtu piroforu īpašību iespējamību. Klasificēšanas tests ir aprakstīts 
ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33.2.1.4.3.1. apakšpunktā. Paraugs jātestē komerciāli 
izmantojamajā formā. Īpaši jāuzmanās, lai paraugs veidnē būtu novietots nepārtrauktās 
strēmeles vai pulvera joslas formā. Lielāki gabali, kas neietilpst veidnē, eksperimentos 
iesaistītajiem dzīvniekiem ir uzmanīgi jāsasmalcina. Pastveida vai lipīgas vielas var vieglāk 
ievietot formā, izmantojot plānu plastmasas plēvīti, kas pēc joslas izveidošanas tiek izņemta. 
Klasificēšanas pamatā ir sešos testa ciklos novērotā ātrākā degšana/īsākais degšanas laiks, ja 
vien pozitīvs rezultāts nav iegūts agrāk. Vielas un maisījumi, kas nav metālu pulveri, tiek 
kategorizēti atkarībā no tā, vai samitrinātā zona spēj apturēt liesmu. 

2.7.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Uzliesmojošas cietas vielas tiek klasificētas saskaņā ar GHS 2.7.4. punktā aprakstīto lēmumu 
pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par uzliesmojošu cietu vielu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi 
šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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2.7.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika attiecībāstadu uz uzliesmojošām cietām vielām 
(lēmuma pieņemšanas loģika saskaņā ar GHS 2.7. punktu) 

Skrīninga tests 

Degšanas ātruma tests: 
a. Vielu un maisījumu, kas nav metālu pulveri,

degšanas laiks ir < 45 sekundes vai degšanas ātrums
> 2,2 mm/s?

b. Vai metāla pulvera degšanas laiks ir ≤ 10 min.?

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

Viela vai maisījums ir cieta viela 

a. Vielas un maisījumi, kas nav metālu pulveri:
vai samitrinātā zona aptur liesmu?

b. Vai metāla pulvera degšanas laiks ir > 5 min.?

Neklasificē 

2. kategorija

Uzmanību 

Negatīvs 

Nē 

Nē 

Pozitīvs 

Jā 

Jā
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2.7.5 Ziņošana par uzliesmojošu cietu vielu bīstamību 

2.7.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.7.3. punkts. 2.7.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi uzliesmojošām cietām vielām 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H228: Uzliesmojoša 
cieta viela 

H228: Uzliesmojoša 
cieta viela 

Drošības prasību apzīmējums Novēršana 

P210 
P240 
P241 
P280 

P210 
P240 
P241 
P280 

Drošības prasību apzīmējums Reakcija P370 + P378 P370 + P378 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir pieejami CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.7.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
direktīvu vai saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā 
uzliesmojošas cietas vielas 

2.7.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Vairumā gadījumu cietas vielas un maisījumi, kas saskaņā ar DSD/DPD direktīvu ir klasificēti kā 
F; R11, saskaņā ar CLP regulu tiks klasificēti kā “Uzliesmojošas cietas vielas”, tomēr šāda 
klasifikācijas pārnešana nav nepārprotama, un katrs gadījums ir rūpīgi jāpārbauda. Ja viela vai 
maisījums ir klasificēts kā F; R11, tas saskaņā ar CLP regulu var būt pašreaģējošs vai dažos 
gadījumos arī sprādzienbīstams. Ja nav iespējams pieņemt nepārprotamu lēmumu, jāņem vērā 
dažādi faktori, piemēram, ķīmiskā struktūra, energoietilpība un sadalīšanās sākumtemperatūra 
saskaņā ar Diferenciālo skenējošo kalorimetrisko mērījumu rezultātiem. 

Kad ir apstiprināta klasificēšana uzliesmojošu cieta vielu grupā, joprojām ir grūti noteikt 
piederību pie atbilstošas kategorijas. Ja ir jebkādas šaubas, jāizmanto konservatīva pieeja, un 
2. kategorija ir piešķirama tikai tad, ja lēmums ir pamatots.
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2.7.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 4. klases 4.1. apakšgrupa attiecas uz uzliesmojošām cietām vielām, 
cietām desensibilizētām sprāgstvielām un pašreaģējošiem šķidrumiem vai cietām vielām. Ja ir 
pieejama bīstamo kravu klasifikācija atbilstoši bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN un 
IMDG kods, ICAO TI), jāatceras, ka bīstamo kravu klasifikācijas pamatā ir bīstamības prioritātes 
noteikšana (skatīt UN RTDG paraugnoteikumu 2.0.3. nodaļu), un uzliesmojošu cietu vielu 
bīstamības klase ir saistīta ar relatīvi mazu bīstamību. Tādēļ bīstamo kravu klasifikācijas pārnese 
uz CLP regulai atbilstošu klasifikāciju ir pieļaujama tikai tad, ja cietā viela ir nepārprotami 
klasificēta. Secinājums, ka tad, ja viela vai maisījums saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju nav 
klasificēts kā uzliesmojoša cieta viela, tas arī saskaņā ar CLP regulu nav klasificējams kā 
uzliesmojošs, kopumā nav pareizs.  

2.7.7 Uzliesmojošu cietu vielu klasificēšanas piemēri 

2.7.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemērs 

Nākamais piemērs demonstrē klasificēšanu, pamatojoties uz testu datiem. 

Testējamā viela: “Flamalēns” (organiskā cieta viela): 

Skrīninga tests (VDI 2263, 1. daļa): Degšanas indekss: 5 (degšana ar atklātu liesmu vai 
dzirksteļojot) 

Secinājums: viela ir kandidāts klasificēšanai kā uzliesmojošu cietu vielu grupā, 
nepieciešama vairāk detalizēta testēšana. 

ANO 1. tests (viegli uzliesmojošu 
cietu vielu testa metode): 

Degšanas ilgums 100 mm attālumā (seši 
mēģinājumi): 44, 40, 49, 45, 37 un 41 s 

Īsākais degšanas laiks ir mazāks par 45 s, viela ir 
viegli uzliesmojoša cieta viela. 

Samitrinātā zona aptur degšanu, atkārtota 
aizdegšanās nenotiek. 

Secinājums: klasificējama kā uzliesmojoša cieta viela, 2. kategorija. 

2.7.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Daudzi neorganiski sāļi un oksīdi nav uzliesmojoši, piemēram, NaCl, NaBr, KI, FeO, MnO u.c. 

Urīnviela un ftālskābes anhidrīds ir organisko vielu piemēri, kas netiek klasificēti kā 
“Uzliesmojošas cietas vielas”. 

2.7.8 Atsauces 
VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the Determination of the Safety 
Characteristics of Dusts 
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2.8 PAŠREAĢĒJOŠAS VIELAS UN MAISĪJUMI 
2.8.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.8. nodaļā norādītie “Pašreaģējošu vielu un maisījumu” kritēriji ir 
identiski GHS56 2.8. nodaļā norādītājiem kritērijiem.  

Kopumā vielas un maisījumi, kas klasificēti kā pašreaģējoši, var sadalīties spēcīgas 
eksotermiskas reakcijas laikā, ja 50 kg tiek pakļauti 75 °C vai zemākai temperatūrai (atkarībā 
no vielas vai maisījuma pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūras jeb SADT). 

Pašreaģējošām vielām un maisījumiem ir ļoti daudzveidīgas īpašības. Visbīstamākās ir A TIPA, 
pašreaģējošās vielas un maisījumi – tie ir pārāk bīstami komerciālai transportēšanai, bet, 
ievērojot atbilstošus drošības pasākumus, ir droši uzglabājami. Tajā pašā laikā šajā klasē ir arī 
vielas un maisījumi, kas tikai sadalās lēni temperatūrā, kas ievērojami pārsniedz normālo 
uzglabāšanas un transportēšanas temperatūru (t.i., 75 °C). 

Pašreaģējošo vielu un maisījumu sadalīšanos var ierosināt karstums, saskare ar katalītiskiem 
piemaisījumiem (piemēram, skābēm, smagmetālu savienojumiem un bāzēm), berze vai 
trieciens. Sadalīšanās ātrums palielinās, paaugstinoties temperatūrai, turklāt dažādām vielām 
un maisījumiem tas ir atšķirīgs. Sadalīšanās laikā, īpaši tad, ja nenotiek aizdegšanās, var 
izdalīties toksiskas gāzes vai tvaiki. Noteiktu pašreaģējošo vielu un maisījumu uzglabāšanas un 
izmantošanas laikā jākontrolē temperatūra. Dažas pašreaģējošas vielas un maisījumi var 
sadalīties ar sprādzienu, īpaši tad, ja tas notiek slēgtā telpā. Šo īpašību ir iespējams mainīt, 
pievienojot atšķaidītāju vai atbilstoši iepakojot. Dažas pašreaģējošas vielas un maisījumi ļoti 
spēcīgi deg. Pašreaģējošas vielas ir, piemēram, daži no tālāk minētajiem grupu savienojumiem: 

a. Alifātiskie azo savienojumi (-C-N=N-C-);

b. Organiskie azīdi (-C-N3);

c. Diazonija sāļi (-CN2
+Z-);

d. N-nitrozosavienojumi (-N-N=O); un

e. Aromātiskie sulfohidrazīdi (-SO2-NH-NH2).

Saraksts nav pilnīgs, un līdzīgas īpašības var būt vielām ar citām reaģētspējīgām funkcionālām 
grupām vai to kombinācijām, kā arī dažiem vielu maisījumiem. Papildu norādījumi par vielām, 
kas var būt pašreaģējošas, ir sniegti ANO MTC rokasgrāmatas 6. pielikuma 5.1. nodaļā. 

UN RTDG paraugnoteikumu 2.4.3.2.3. punktā iekļautajā jau klasificēto pašreaģējošo vielu un 
maisījumu sarakstā ir norādītas papildu bīstamības, kuru dēļ nepieciešams papildmarķējums. 

Tirdzniecībā pieejamās pašreaģējošās vielas un maisījumi parasti tiek atšķaidīti ar saderīgām 
cietām vai šķidrām vielām.  

2.8.2 Pašreaģējošo vielu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

CLP regulā pašreaģējošās vielas un maisījumi ir definēti šādi: 

I pielikums: 2.8.1.1. punkts. Pašreaģējošas vielas vai maisījumi ir 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 atbilstīgi šai daļai ir klasificēti kā sprādzienbīstami, organiskie peroksīdi vai 
oksidētāji. 

56 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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2.8.1.2. punkts. Uzskata, ka pašreaģējošai vielai vai maisījumam piemīt 
sprādzienbīstamas īpašības, ja laboratorijas pārbaudē preparāts var detonēt, strauji 
uzliesmot vai strauji reaģēt, ja to karsē slēgtā telpā. 

Vispārēji apsvērumi: 

I pielikums: 2.8.3. punkts. Paziņošana par bīstamību 

G tipa vielām vai maisījumiem nav piešķirti elementi, ar kuriem informē par bīstamību, bet 
tiks pārbaudīts, vai šīm vielām vai maisījumiem nepiemīt citām bīstamības klasēm 
raksturīgas īpašības. 

2.8.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

CLP regulā attiecībā uz pašreaģējošu vielu un maisījumu klasificēšanas procedūru nav paredzēts 
ņemt vērā degšanas īpašības vai jutīgumu pret triecienu un berzi. Šīm īpašībām var būt nozīme 
saistībā ar darba drošību, strādājot ar pašreaģējošām vielām un maisījumiem (skatīt 2.8.4.3.2. 
nodaļā aprakstītos papildu testus). 

Turklāt jāņem vērā tālākminētais. 

Sprādzienbīstamība 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 2.1. nodaļas prasībām sprādzienbīstamība nav jānosaka, jo tā 
tiek ņemta vērā, loģiski lemjot par pašreaģējošām vielām un maisījumiem. Nedrīkst aizmirst arī 
to,  ka  vielas  un  maisījumi  var  būt  sprādzienbīstami,  ja  ar  tiem tiek strādāts relatīvi 
noslēgtā telpā. 

2.8.4 Vielu un maisījumu iedalīšana pašreaģējošu vielu un maisījumu klasē 

2.8.4.1 Bīstamības apzināšana 

Pašreaģējošas vielas vai maisījuma klasificēšana vienā no septiņām kategorijām (A līdz G) ir 
atkarīga no tā detonācijas spējas, degšanas īpašībām, termiskās sprādzienbīstamības, reakcijas 
uz karsēšanu slēgtā telpā, sprādziena spēka un vielas vai maisījuma desensibilizēšanai 
pievienotā atšķaidītāja veida un koncentrācijas. Droši izmantojamo pieņemamo atšķaidītāju 
specifikācijas ir norādītas UN RTDG paraugnoteikumu 2.4.2.3.5. nodaļā. 

Pašreaģējošas vielas vai maisījuma klasificēšana, pieskaitot pie A, B vai C tipa, ir arī atkarīga no 
testējamās vielas vai maisījuma iepakojuma, jo tas ietekmē hermetizācijas pakāpi, kurā vielu 
vai maisījumu  ir paredzēts lietot. Tas jāņem vērā, strādājot ar vielu vai maisījumu, jo izturīgāka 
iepakojuma dēļ ir iespējamas spēcīgākas reakcijas, vielai vai maisījumam sadaloties, tādēļ ir 
svarīgi pašreaģējošās vielas un maisījumus uzglabāt un transportēt attiecīgās vielas vai 
maisījuma tipam atļautā iepakojumā, kas atbilst ANO iepakojumu, IBC instrukcijas 
(P520/IBC520) vai konteineru instrukcijas (T23) prasībām. 

CLP regulas 2.8.1. attēlā norādītājā lēmumu pieņemšanas loģikā iekļauti tādi 
sprādzienbīstamības tradicionālie aspekti kā detonācijas, sadegšanas un termiskās 
eksplodēšanas spēja (skatīt 2.8.4.4. nodaļu), tādēļ pašreaģējošo vielu un maisījumu 
sprādzienbīstamība nav jānosaka. 

2.8.4.2 Klasificēšanas kritēriji 

Saskaņā ar CLP regulu attiecībā uz vielām un maisījumiem jāapsver iedalīšana šajā 
pašreaģējošo vielu bīstamības klasē, ja vien: 

I pielikums: 2.8.2.1. punkts. […] 

a) tie ir sprādzienbīstami atbilstīgi 2.1. punkta kritērijiem;

b) tie ir oksidējoši šķidrumi vai cietas vielas atbilstīgi 2.13. vai 2.14. punkta kritērijiem,
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izņemot oksidējošu vielu maisījumus, kas satur 5 % vai vairāk uzliesmojošu organisku 
vielu, ko klasificē kā pašreaģējošas vielas saskaņā ar 2.8.2.2. punktā noteikto procedūru; 

c) tie ir organiski peroksīdi atbilstīgi 2.15. punkta kritērijiem;

d) to sadalīšanās siltums ir mazāks par 300 J/g vai

e) to pašpaātrinošā sadalīšanās temperatūra (SADT) ir lielāka par 75 °C iepakojumiem,
kuru svars ir 50 kg (skatīt UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 28.1., 28.2.,
28.3. apakšsadaļu un 28.3. tabulu). 

2.8.2.2. punkts. Oksidējošu vielu maisījumus, kuras atbilst oksidējošu vielu 
klasificēšanas kritērijiem, kas satur 5 % vai vairāk uzliesmojošu organisku vielu un kas 
neatbilst 2.8.2.1. punkta a), c), d) vai e) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, klasificē, kā 
to nosaka pašreaģējošu vielu klasificēšanas procedūra. 

Šādu maisījumu, kas uzrāda B līdz F tipa pašreaģējošu vielu īpašības (sk. 2.8.2.3. 
punktu), klasificē kā pašreaģējošu vielu. 

[…] 

Papildus iepriekšminētajam attiecībā uz vielām un maisījumiem jāapsver to iedalīšana 
pašreaģējošu vielu vai maisījumu klasē, ja vien: 

I pielikums: 2.8.4.2. punkts. 

[…] 

a) molekulā nav ķīmisku grupu, kas ir saistībā ar sprādzienbīstamām vai pašreaģējošām
īpašībām. Piemēri šādām grupām ir sniegti UN RTDG Pārbaužu un kritēriju
rokasgrāmatas 6. pielikuma A6.1. un A6.2. tabulā. 

[…] 

CLP regulā paredzētā lēmumu pieņemšanas loģika (skatīt 2.8.4.4. nodaļu) attiecībā uz 
pašreaģējošām vielām vai maisījumiem pamatojas uz iepakotu vielu vai maisījumu maza 
mēroga testiem un pēc nepieciešamības arī dažiem lielāka mēroga testiem, tādēļ šai bīstamības 
klasei nav obligāti piemērojama “raksturīgo īpašību” koncepcija. 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.8.2.3. punktu pašreaģējošas vielas vai maisījumi tiek 
klasificēti vienā no septiņām kategorijām (A līdz G). Klasificēšanas principi ir aprakstīti saistībā 
ar lēmuma pieņemšanas loģiku un parādīti 2.8.1. attēlā CLP regulā (skatīt 2.8.4.4. nodaļu), 
turklāt ir nepieciešami A līdz H sērijas testi, kā aprakstīts ANO MTC rokasgrāmatas II daļā. 
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I pielikums: 2.8.2.3. punkts. Pašreaģējošas vielas un maisījumus klasificē vienā no 
septiņām “A līdz G tipa” kategorijām šai klasē atbilstīgi turpmākajiem principiemēram 

a) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas iepakotajā veidā var strauji detonēt vai
uzliesmot, definē kā A TIPA pašreaģējošu vielu.

b) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas
iepakotajā veidā nevar strauji detonēt, nedz arī uzliesmot, bet šajā iepakojumā var
termiski eksplodēt, definē kā B TIPA pašreaģējošu vielu. 

c) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas
iepakotajā veidā nevar strauji detonēt, nedz arī uzliesmot, nedz var šajā iepakojumā
termiski eksplodēt, definē kā C TIPA pašreaģējošu vielu. 

d) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudē

i) detonē daļēji, strauji neuzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē, vai

ii) nemaz nedetonē, uzliesmo lēni un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē, vai

iii) nemaz nedetonē, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, reaģē vidēji,

definē kā D TIPA pašreaģējošu vielu. 

e) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē,
nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē, definē kā E TIPA
pašreaģējošu vielu. 

f) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē
kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē,
kā arī uzrāda zemu sprādzienbīstamību vai neuzrāda to nemaz, definē kā F TIPA 
pašreaģējošu vielu. 

g) Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē
kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē,
kā arī neuzrāda sprādzienbīstamību, ja tas ir termiski stabils (SADT iepakojumam ar 
svaru 50 kg ir no 60 oC līdz 75 oC), un ja šķidros maisījumos kā desensibilizatoru 
izmanto atšķaidītāju, kura vārīšanās punkts nav zemāks par 150 oC, definē kā G TIPA 
pašreaģējošu vielu. Ja maisījums nav termiski stabils vai ja desensibilizācijai izmanto 
atšķaidītāju, kura vārīšanās punkts ir zemāks par 150 oC, maisījumu definē kā F TIPA 
pašreaģējošu vielu. 

Ja pārbaudi veic iepakojumā un tiek veiktas iepakojuma izmaiņas, veic turpmāku 
pārbaudi, ja tiek uzskatīts, ka iepakojuma izmaiņas ietekmēs pārbaudes rezultātus. 

Pašlaik klasificēto pašreaģējošo vielu un maisījumu saraksts ir UN RTDG paraugnoteikumu 
2.4.2.3.2.3. nodaļā. 

2.8.4.3 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

2.8.4.3.1 Termiskās stabilitātes testi un temperatūras kontrole 

Papildus klasificēšanas testiem, kas aprakstīti saistībā ar lēmuma pieņemšanas loģiku un 
parādīti CLP regulā iekļautajā 2.8.1. attēlā, ir jānosaka pašreaģējošo vielu un maisījumu 
termiskā stabilitāte, lai noteiktu SADT.  

SADT ir definēta kā zemākā temperatūra, kurā ir iespējama transportēšanas, lietošanas un 
uzglabāšanas iepakojumā esošas pašreaģējošas vielas vai maisījuma pašpaātrinoša sadalīšanās. 
SADT ir parametrs, kas atkarīgs no vides temperatūras, sadalīšanās kinētikas, iepakojuma 
lieluma un vielai vai maisījumam un tā iepakojumam raksturīgās siltumpārneses spējas 
apvienotās ietekmes. 
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Pašreaģējošo vielu un maisījumu SADT un to klasificēšana vienā no septiņām kategorijām (A līdz 
G) nav saistīta. SADT tiek izmantota, lai noteiktu drošu lietošanas, uzglabāšanas un
transportēšanas temperatūru (kontroles temperatūru) un trauksmes temperatūru (ārkārtas
temperatūru).

Atkarībā no SADT jākontrolē pašreaģējošu vielu un maisījumu temperatūra, un CLP regulas 
I pielikuma 2.8.2.4. apakšpunktā aprakstītajiem noteikumiem ir divi elementi: 

1. temperatūras kontroles kritēriji;

2. nepieciešamā pašreaģējošo vielu un maisījumu temperatūras kontrole, ja SADT ir
≤ 55 °C.

3. kontroles un ārkārtas temperatūras atvasināšana:

Tvertnes veids SADT* Kontroles temperatūra Ārkārtas temperatūra 

Atsevišķiem 
iepakojumiem un 
IBC 

≤ 20 °C 

virs 20–35 °C 

virs 35 °C 

20 °C zem SADT 

15 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

5 `°C zem SADT 

Konteineri < 50 °C 10 °C zem SADT 5 °C zem SADT 

*t.i. vielas vai maisījuma SADT  transportēšanai, lietošanai un uzglabāšanai paredzētā iepakojumā.

Jāuzsver, ka SADT ir atkarīga no pašreaģējošās vielas vai maisījuma īpašībām un vielas vai 
maisījuma iepakojuma vai konteinera tilpuma un atdzišanas īpašībām. Temperatūra, kurā 
notiek pašreaģējošas vielas sadalīšanās, pazeminās: 

• lielākos iepakojumos vai konteineros; un

• efektīvāk izolētos iepakojumos vai konteineros.

Testētās vielas vai maisījuma SADT ir atbilstoša tikai pareizas apiešanās gadījumā. Termiskā 
stabilitāte var samazināties, ja pašreaģējošas vielas un maisījumi tiek samaisīti ar citām 
ķīmiskām vielām, kā arī katalītiskās sadalīšanās dēļ, saskaroties ar nesaderīgiem materiāliem 
(arī nesaderīga materiāla iepakojumu vai konteineru), jo pazeminās SADT. Var palielināties 
sadalīšanās risks, tādēļ no šādām situācijām ir jāizvairās. 

2.8.4.3.2  Papildu apsvērumi un testēšana 

Sprādzienbīstamība 

Drošam darbam ar izteikti sprādzienbīstamām, t. i., strauji degošām vai slēgtā telpā strauji 
sakarstošām vielām un maisījumiem var būt svarīga pašreaģējošo vielu un maisījumu 
triecienjutība (cietām vielām un šķidrumiem) un berzes jutība (tikai cietām vielām). Šo īpašību 
noteikšanas metodes ir aprakstītas ANO MTC rokasgrāmatas 3.(a)(ii) un 3(b)(i) testu sērijās. Šī 
informācija ir jāapraksta DDL. 

Degšanas īpašības 

Lai gan pašlaik nav izstrādātas pašreaģējošo vielu un maisījumu uzglabāšanas vadlīnijas (tomēr 
dažās valstīs tās ir izstrādes procesā), atsaucēs bieži ir norādīti noteikumi par organiskajiem 
peroksīdiem. Uzglabāšanas apstākļu klasifikācijai bieži tiek izmantots degšanas ātrums, skatīt 
2.15. nodaļu par organiskajiem peroksīdiem. 

Uzliesmošanas punkts 

Šķidru pašreaģējošu vielu vai maisījumu uzliesmošanas punktam bieži ir nozīme tikai tajā 
temperatūras diapazonā, kurā izstrādājums ir stabils. Ja pašreaģējošas vielas vai maisījuma 
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uzliesmošanas punkts ir augstāks par SADT, tā noteikšanai nav nozīmes, jo reakcijā rodas 
sadalīšanās produkti. 

PIEZĪME: ja uzliesmošanas punkta noteikšana šķiet pamatota (paredzamais 
uzliesmošanas punkts ir zem SADT), ieteicams izmantot testa metodi ar nelielu paraugu. 
Atšķaidītas vai izšķīdinātas pašreaģējošas vielas vai maisījuma uzliesmošanas punktu var 
ietekmēt atšķaidītājs. 

Pašaizdegšanās temperatūra 

Noteikt dažu pašreaģējošu vielu un maisījumu pašaizdegšanās temperatūru nav nozīmes, jo 
testa laikā tvaiki sadalās. Pieejamās testu metodes ir paredzētas tvaiku fāzēm, kas nesadalās. 
Nekādā gadījumā nav izslēdzama pašreaģējošo vielu vai maisījumu sadalīšanās laikā radušos 
tvaiku pašaizdegšanās iespējamība. Šī informācija jāapraksta DDL. 

Pašuzliesmošanas temperatūra 

Arī pašuzliesmošanas temperatūras noteikšana (tests piemērojams cietām vielām) nav būtiska. 
Pašreaģējošo vielu un maisījumu termisko stabilitāti kvantitatīvi apraksta SADT testa rezultāti. 

Kontroles un ārkārtas temperatūras 

Kontroles un ārkārtas temperatūras pamato saskaņā ar ANO testu H.4. noteiktā SADT. 
ANO H.4. testam izmantotais Djuāra trauks imitē vielas vai maisījuma iepakojumu. Darbam ar 
lielāku vielas vai maisījuma daudzumu (IBC, konteineru, tvertni utt.) un/vai termiski izolētiem 
konteineriem jānosaka izmantotā attiecīgi izolētā daudzuma SADT, un no tās ir atvasināma 
kontroles un ārkārtas temperatūra. 

2.8.4.3.3 Papildapsvērumi par klasificēšanu 

Pašlaik saskaņā ar CLP regulu pašreaģējošu vielu un maisījumu klasificēšanai netiek izmantotas 
šādas īpašības: 

• mehāniskā jutība, t.i., triecienjutība un berzes jutība (saistībā ar izmantošanu);

• degšanas īpašības (saistībā ar uzglabāšanu);

• šķidruma uzliesmošanas punkts; un

• cietu vielu degšanas ātrums.

Papildus GHS kritērijiem CLP regula norāda: 

I pielikums: 2.8.2.2. punkts. 

[…] 

Ja pārbaudi veic iepakojumā un tiek veiktas iepakojuma izmaiņas, veic turpmāku pārbaudi, 
ja tiek uzskatīts, ka iepakojuma izmaiņas ietekmēs pārbaudes rezultātus. 

Jāņem vērā, ka polimerizējošās vielas neatbilst pašreaģējošo vielu klasificēšanas kritērijiem, 
tomēr UNSCEGHS turpina par to diskutēt. 

2.8.4.4 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Pašreaģējošās vielas un maisījumi tiek klasificēti saskaņā ar GHS  2.8. punktā aprakstīto 
lēmumu pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par pašreaģējošu vielu un maisījumu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar 
pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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2.8.4. a) attēls. 2.8.57 punktā paredzētā lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar 
pašreaģējošām vielām un maisījumiem 

57 GHS piektajā pārskatītajā redakcijā ir ieviesti 2.8.1. attēlā parādītie pašreaģējošo vielu un maisījumu 
klasificēšanas procedūras labojumi, kas vēl nav ieviesti CLP regulā ar attiecīgajiem Pielāgojumiem tehnikas 
un zinātnes attīstībai (ATP), un tādēļ tie šajās norādēs ir iekļauti tikai informatīvos nolūkos. 

VIELA/MAISĪJUMS 

Vai tas var 
detonēt 

iesaiņotā veidā? 

Vai tas 
izplata 

detonāciju? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas strauji 
uzliesmo 

iesaiņojumā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Vai tas var 
eksplodēt 
iesaiņotā 
veidā? 

Iesaiņojumos, 
kas lielāki par 400 

kg/450 l, vai 
uzskatāms par 

izņēmumu? 

Kāda ir 
sprādzien-
bīstamība? 

Kā to ietekmē 
karsēšana slēgtā 

telpā? 

A 
TIPS B 

TIPS 
C 

TIPS D 
TIPS 

E 
TIPS F 

TIPS 
G 

TIPS 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

1. aile
A pārbaude2. aile

B pārbaude

2.1 Jā 1.3 Nē 
2.2 Nē 1.1 Jā

1.2 Daļēji 
3. aile

C pārbaude

4. aile
C pārbaude

5. aile
C pārbaude

6. aile D
pārbaude

7. aile
E pārbaude

8. aile
E pārbaude

9. aile
E pārbaude

10. aile
G pārbaude

12. aile F pārbaude

13. aile
E pārbaude

3.1 Jā 
strauji 

3.2 Jā, lēni 
3.3 Nē 4.1 Jā, 

strauji 

6.1 Jā 

6.2 Nē 

5.1 Jā 
strauji 

4.2 Jā, lēni 
4.3 Nē 5.3 Nē 

7.1 
Spēcīga 

7.2 Vidēja 
7.3 Zema 
7.4 Nemaz 

8.1 
Spēcīga 

9.3 Zema 
9.4 Nemaz 

8.2 Vidēja 
8.3 Zema 
8.4 Nemaz 

9.1 
Spēcīga 

10.1 Jā 

10.2 Nē 

11.1 Jā 

11.2 Nē 

9.2 Vidēja 11. aile

12.3 Nekāda 

13.2 Nekāda 

13.1 
Zema 

12.1 
Nav zema 

5.2 Jā, lēni 

12.2 
Zema 
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2.8.5 Ziņošana par pašreaģējošo vielu un maisījumu bīstamību 

2.8.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

Saskaņā ar CLP regulu uz šīs bīstamības klases kritērijiem atbilstošo vielu un maisījumu 
iepakojuma marķējuma jābūt šādiem elementiem: 

I pielikums: 2.8.1. tabula 

Marķējuma zīmju elementi pašreaģējošām vielām un maisījumiem 

Klasifikācija A tips B tips C un D tips E un F tips G tips 

GHS 
piktogrammas 

Šai 
bīstamības 
kategorijai 
nav 
atbilstīgu 
marķējuma 
zīmju 
elementu 

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H240: 

Sakaršana 
var izraisīt 
eksploziju 

H241: 

Sakaršana 
var izraisīt 

degšanu vai 
eksploziju 

H242: 

Sakaršana 
var izraisīt 
degšanu 

H242: 
Sakaršana 
var izraisīt 
degšanu 

Drošības prasību 
apzīmējums 

Novēršana 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

Drošības prasību 
apzīmējums 

Reakcija 

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375

P370 + P378 P370 + 
P378 

Drošības prasību 
apzīmējums 

Uzglabāšana 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

P403 + P235 

P411 

P420 

Drošības prasību 
apzīmējums 

Iznīcināšana 

P501 P501 P501 P501 
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vai saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā pašreaģējošas vielas 
un maisījumi 

2.8.6.1  Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto  vielu un  maisījumu
pārklasificēšana 

DSD/DPD direktīvā pašreaģējošu vielu un maisījumu bīstamības klase nav definēta. CLP regulā 
pašreaģējošās vielas un maisījumi ir izdalīti atsevišķā bīstamības klasē. Pašreaģēšanas spēja 
nav atsevišķa būtiska īpašība – pašreaģējošas vielas un maisījumi ir vielu grupa, kuri sadaloties 
var atbrīvot noteiktu enerģijas daudzumu un būt termiski nestabili (skatīt 2.8.1. nodaļu). 

Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu un atbilstoši regulai (EK) Nr. 440/2008 sprādzienbīstamība un 
uzliesmošanas spēja tiek noteikta atsevišķi, izmantojot ES testa metodi 
A.14 (sprādzienbīstamības noteikšanai) un ES testa metodi A.9 vai A.10 (uzliesmošanas spējas
noteikšanai).

Vielas un maisījumi, kas iepriekš ir klasificēti pēc citām bīstamības īpašībām, tagad saskaņā ar 
CLP regulu var atbilst pašreaģējošu vielu vai maisījumu kritērijiem. Lai konkrētu pašreaģējošu 
vielu vai maisījumu pareizi iedalītu attiecīgajā klasē, jāizmanto 2.8.4.2. nodaļā noteiktie 
klasificēšanas kritēriji un pēc nepieciešamības jākonsultējas ar ekspertiem. 

Līdz ar to šai bīstamības klasei nav piemērojama CLP regulas VII pielikumā iekļautā 
pārveidošanas tabula. 

2.8.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

Saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumiem 4. klases 4.1. apakšgrupā ir uzliesmojošas cietas 
vielas, cietas desensibiliztizētas sprāgstvielas un pašreaģējoši šķidrumi vai cietas vielas. UN 
RTDG paraugnoteikumu 2.4.2.3.2.3. nodaļā ir jau klasificēto pašreaģējošo vielu saraksts. Šajā 
tabulā ir iekļautas dažādas B–F tipa pašreaģējošās vielas. 

2.8.7 Pašreaģējošo vielu un maisījumu klasificēšanas piemēri 

2.8.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Klasificējamā viela: nav zināms (n.z.) 

Molekulārā formula: n.z. 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.8.2.1. punktu vielas: 

• energoietilpība ir 1452 kJ/kg, un

• SADT ir 45 °C (50 kg iepakojumā);

un tas jāņem vērā, klasificējot pašreaģējošo vielu un maisījumu piederību attiecīgajai 
bīstamības klasei. 

Pašreaģējošo vielu un maisījumu testu rezultāti un klasifikācija saskaņā ar CLP regulas 
2.8.1. apakšpunktā paredzēto  lēmumu pieņemšanas loģiku un saskaņā ar ANO MTC 
rokasgrāmatas II daļu ir šādi: 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir pieejami  CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.8.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD direktīvu
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KLASIFICĒŠANAS TESTU REZULTĀTI 

1. Pašreaģējošas vielas vai maisījuma nosaukums: N.z.

2. Vispārīgie dati

2.1. Sastāvs N.z., tehniski tīrs

2.2. Molekulārā formula Nav piemērojams

2.3. Fizikālā forma Smalks cietas vielas pulveris

2.4. Krāsa Brūna

2.5. Blīvums (šķietamais) 460 kg/m3

3. Sprādzienbīstamība (A testa sērija)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 1. aile Vai viela izraisa detonāciju? 

3.1. Metode  ANO Tests A.1: BAM 50/60 tērauda stobriņa tests 

3.2. Parauga stāvoklis Tehniski tīra viela 

3.3. Novērojumi Stobriņa fragmentētā daļa: 12,18 cm 

3.4. Rezultāts Nē 

3.5. Secinājums 1.3 

4. Strauja degšana (C testa sērija)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 5. aile Vai viela veicina strauju degšanu? 

4.1.  1. Metode Laika/spiediena tests (C.1  tests) 

4.1.1. Parauga stāvoklis Apkārtējās vides temperatūra 

4.2.1. Novērojumi 498, 966, 3395 ms 

4.3.1. Rezultāts Jā, lēni 

4.2. 2. Metode Sadegšanas tests (C.2. tests) 

4.2.1. Parauga stāvoklis Temperatūra: 20 °C 

4.2.2. Novērojumi Sadegšanas ātrums: 0,90; 0,87 mm/s 

4.2.3. Rezultāts Jā, lēni 

4.3. Galīgais rezultāts Jā, lēni 

4.4. Secinājums 5.2 

5. Karsēšana slēgtā telpā (E testa sērija)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 8. aile: Kādu efektu rada karsēšana slēgtā telpā? 

5.1. 1. Metode Koenena tests (E.1. tests) 

5.1.1. Parauga stāvoklis 

5.1.2. Novērojumi Ierobežojošais diametrs: < 1,0 mm 
“A” tipa fragmentācija 

5.1.3. Rezultāts Vājš 

5.2. 2. Metode Holandiešu spiedtvertnes tests 
(E.2. tests) 

5.2.1. Parauga stāvoklis 

5.2.2. Novērojumi Ierobežojošais diametrs: <1,0 mm (ar 10 g), 1,0 
mm (50 g) 
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KLASIFICĒŠANAS TESTU REZULTĀTI 

5.2.3. Rezultāts Vājš 

5.3. Galīgais rezultāts Vājš 

5.4. Secinājums 8.3 

6. Termiskā stabilitāte (ārpus lēmuma 
pieņemšanas loģiskās shēmas) 

6.1. Metode  Uzkrātā karstuma saglabāšanas tests (H.4. tests) 

6.2. Parauga stāvoklis: Masa 232,5 g. Djuāra trauka ar 400 ml ūdens 
atdzišanas puslaiks: 10,0 stundas (imitē vielu 
iepakojumā) 

6.3. Novērojumi Pašpaātrinoša sadalīšanās 45 °C temperatūrā 

40 °C temperatūrā pašpaātrinoša sadalīšanās 
nenotiek 

6.4. Rezultāts SADT ir 45 °C (50 kg iepakojumam); 

7. Vispārējas piezīmes Lēmuma pieņemšanas loģika ir parādīta 
2.8.7.a. attēls 

8. Galīgā klasifikācija

Bīstamība/bīstamības klase: Cieta pašreaģējoša D tipa viela, jākontrolē 
temperatūra 

Marķējums Liesma (GHS02) 

Signālvārds Bīstami 

Bīstamības apzīmējums H242: Sakaršana var izraisīt degšanu 

Temperatūras kontrole Nepieciešama, pamatojoties uz SADT (45 °C, 
iepakojumā) 

Kontroles temperatūra* 35 °C (iepakojumā) 

Ārkārtas temperatūra* 40 °C (iepakojumā) 

*Skatīt ANO MTC rokasgrāmatas 28.2. tabulu
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2.8.7. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar pašreaģējošām vielām (piemērs): 
N.z., tehniski tīrs

VIELA/MAISĪJUMS 

Vai tas var 
detonēt 

iesaiņotā veidā? 

Vai tas 
izplata 

detonāciju? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas strauji 
uzliesmo 

iesaiņojumā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Vai tas var 
eksplodēt 
iesaiņotā 
veidā? 

Iesaiņojumos, kas 
lielāki par 400 
kg/450 l, vai 

uzskatāms par 
izņēmumu? 

Kāda ir 
sprādzien-
bīstamība? 

Kā to ietekmē 
karsēšana slēgtā 

telpā? 

A 
TIPS B 

TIPS 
C 

TIPS D 
TIPS 

E 
TIPS F 

TIPS 
G 

TIPS 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

1. aile
A pārbaude2. aile

B pārbaude
1.1 Jā 

2.1 Jā 
1.3 Nē 

2.2 Nē 
1.2 Daļēji 

3. aile
C pārbaude

4. aile
C pārbaude

5. aile
C pārbaude

6. aile D
pārbaude

7. aile
E pārbaude

8. aile
E pārbaude

9. aile
E pārbaude

10. aile
G pārbaude

12. aile F pārbaude

13. aile
E pārbaude

3.1 Jā 
strauji 

3.2 Jā, lēni 
3.3 Nē 4.1 Jā, 

strauji 

6.1 Jā 

2 

5.1 Jā, 
strauji 

4.2 Jā, lēni 
4.3 Nē 5.3 Nē 

7.1 
Spēcīga 

7.2 Vidēja 
7.3 Zema 
7.4 Nemaz 

8.1 
Spēcīga 

8.2 Vidēja 
8.3 Zema 
8.4 Nemaz 

9.1 
Spēcīga 

10.1 Jā 

10.2 Nē 

11.1 Jā 

11.2 Nē 

9.2 Vidēja 11. aile

12.3 Nekāda 

13.2 Nekāda 

12.2 
Zema 

12.1 
Nav zema 

5.2 Jā, lēni 6.2 Nē 

9.3 Zema 
9.4 Nemaz 
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2.9 PIROFORI ŠĶIDRUMI 
2.9.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.9. nodaļā noteiktie “Piroforo šķidrumu” kritēriji ir identiski tiem, kas 
noteikti GHS58 2.9. nodaļā. 

Uzliesmojamību,  t.i.,  spēju  gaisā  spontāni  aizdegties,  nosaka  vielas  vai  maisījuma 
reakcija  ar  gaisā esošo skābekli. Reakcija ir eksotermiska, un tās īpatnība ir saistīta ar to, 
ka tā sākas pēkšņi, t.i., bez dzirksteles, liesmas, karstuma vai cita enerģijas avota 
iedarbības. Citiem vārdiem sakot, piroforas vielas vai maisījuma pašaizdegšanās 
temperatūra ir zemāka par istabas (apkārtējo) temperatūru. 

Piroforas vielas var būt metālorganiskie savienojami, un organiskie metaloīdi, kā arī 
to atvasinājumi. Pirofori var būt arī organiskie fosfīni un to atvasinājumi, hidrīdi 
un to atvasinājumi, kā arī halogēnacetilēna atvasinājumi (Urben, 2007).  

Pie iepriekšminētajām ķīmisko vielu grupām ir arī nepiederošas piroforas vielas vai 
maisījumi, t.i., iepriekšminētais uzskaitījums nav izsmeļošs. Tā kā piroforas vielas vai 
maisījumi gaisā uzliesmo spontāni, uzliesmojamība ir ļoti bīstama īpašība, tādēļ tad, ja ir 
šaubas, rūpīgi jāizpēta, vai attiecīgā viela vai maisījums ir pirofors. Detalizēta informācija 
par piroforajām vielām ir pieejama, piemēram, Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical 
Hazards (Urben, 2007).

2.9.2 Piroforu šķidrumu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

CLP regulā pirofori šķidrumi ir definēti šādi: 

I pielikums: 2.9.1. punkts.     Definīcija 

Pirofors šķidrums ir šķidra viela vai maisījums, kas saskarē ar gaisu var piecu minūšu laikā 
uzliesmot pat mazos daudzumos. 

2.9.3 Saistība ar citiem fizikālām bīstamībām 

Pat mazs piroforas vielas vai maisījuma daudzums, saskaroties ar gaisu, tūlīt vai gandrīz 
tūlīt (dažu minūšu laikā) spontāni reaģē ar gaisu. Tas šīs vielas un maisījumus 
atšķir no pašsasilstošām vielām un maisījumiem,  kas  arī  spontāni  reaģē  ar  gaisu,  bet
tikai  tad,  ja  ir  lielāks to daudzums, un reakcija notiek pēc ilgāka laika (dažām stundām 
vai dienām). Lai gan šķidrumi parasti nav pašsasilstoši, jo to saskare ar gaisu ir ierobežota (tā 
ir iespējama tikai uz virsmas), attiecībā uz cietu daļiņu absorbētiem šķidrumiem parasti 
jāapsver klasificēto iedalīšana pašsasilstošu vielu un maisījumu bīstamības klasē (sk. 2.11. 
nodaļu). 

Paredzams, ka noteikti reaģētspējīgi metāli un  daži  to  savienojumi  (piemēram,  hidrīdi  un  
citi  organiski metālu savienojumi) ir pirofori. Daudzas no šīm vielām vai maisījumiem 
enerģiski reaģēs arī ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes, tādēļ šādas vielas un maisījumus var 
papildus iedalīt tādu vielu un maisījumu bīstamības klasē, kuras, saskaroties ar 
ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes (sk. 2.12. nodaļu). Šajā kontekstā jāņem vērā, ka ar ūdeni 
reaģēt spējīgas vielas un maisījumi var zināmā mērā reaģēt arī ar gaisā esošo mitrumu, 
tomēr šāda reakcija reti ir spēcīga. Gaisā spontāni uzliesmojoša viela vai maisījums saskaņā 
ar testa procedūrām neatkarīgi no reakcijas mehānisma ir uzskatāms par piroforu. 

Šķidrumi netiek klasificēti kā pirofori, bet atkarībā no uzliesmošanas punkta un spējas uzturēt 
degšanu tos var iekļaut uzliesmojošu šķidrumu bīstamības klasē (sk. 2.6. nodaļu). 

58 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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2.9.4 Vielu un maisījumu kā piroforu šķidrumu klasificēšana 

2.9.4.1 Bīstamības apzināšana 

Tā kā uzliesmojamības noteikšanas testi ir vienkārši, un tiem nav nepieciešams īpašs 
aprīkojums (sk. 2.9.4.4. nodaļu), parasti nav iemesla meklēt informāciju citos avotos, turklāt 
var atteikties no testēšanas attiecībā uz pazīstamām piroforām vielām, kā arī tādām vielām un 
maisījumiem, par kuriem ir zināms, ka tie nav pirofori (sk. 2.9.4.2. nodaļa). Ja 
informācija tomēr ir iegūta no literatūras vai citiem avotiem, ir ļoti būtiski, lai šī 
informācija atteiktos uz atbilstošo fizikālo formu (sk. 2.0.4. nodaļu). Protams, ka uzmanīgi 
jāizvērtē visu datu avotu uzticamība un zinātniskais pamatojums. 

2.9.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Ja no praktiskas pieredzes ir zināms, ka šķidrums ir pirofors, papildtesti nav nepieciešami. Šādi 
šķidrumi bez testēšanas tiek klasificēti kā pirofori. Minētais attiecas arī uz gadījumiem, 
kad šķidrums spontāni uzliesmo pēc tvertnes atvēršanas, mēģinot veikt klasificēšanas testus. 

Saskaņā ar CLP I regulas 2.9.4. pantā aprakstītajiem papildu klasificēšanas apsvērumiem tad, 
ja ražošanas vai darba pieredze rāda, ka, saskaroties ar normālas temperatūras gaisu, 
šķidrums spontāni neuzliesmo (t.i., ja zināms, ka šķidrums istabas temperatūrā ilgu laiku jeb 
vairākas dienas ir stabils), piroforo šķidrumu klasificēšanas procedūra nav jāpiemēro. 

2.9.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

CLP I pielikuma 2.9.2.1. punktā aprakstītie klasificēšanas kritēriji: 

I pielikums: 2.9.1. tabula 

Kritēriji piroforiem šķidrumiem 

Kategorija Kritēriji 

1 Šķidrums uzliesmo 5 minūšu laikā, ja to pievieno inertam nesējam un ja tas 
nonāk saskarē ar gaisu, vai arī tas ierosina filtrpapīra uzliesmošanu vai 
gruzdēšanu, nonākot saskarē ar gaisu, 5 minūšu laikā. 

2.9.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana  

CLP I pielikuma 2.9.2.1. punktā ir atsauces uz testēšanas metodēm. 

I pielikums: 2.9.2.1. punkts. Piroforu šķidrumu klasificē vienā šīs klases kategorijā, 
izmantojot pārbaudi N.3, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III 
daļas 33.3.1.5. apakšsadaļā saskaņā ar 2.9.1. tabulu. 
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jāizvairās. Saskaņā ar ANO N.3. testa prasībām piroforo šķidrumu pārbaudēm ar filtrpapīru 
jānotiek 25 ± 2 °C temperatūrā, kad relatīvais mitrums ir 50 ± 5 % (skatīt ANO MTC 
rokasgrāmatas 33.3.1.5. punktu). 

2.9.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Piroforie šķidrumi tiek klasificēti saskaņā ar GHS noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par piroforu šķidrumu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā 
nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 

ANO N.3. tests uzliesmojamības noteikšanai ir ļoti vienkāršs un pietiekami aprakstīts 
ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33. nodaļā. Īpašs aprīkojums nav nepieciešams. Būtībā viela 
vai maisījums tiek pakļauts gaisa iedarbībai, lai redzētu, vai tas uzliesmo. Šķidrumu, kas 
liešanas laikā spontāni neaizdegas, virsmas laukums saskarei ar gaisu tiek palielināts ar 
filtrpapīru. Reakcija uz testu par pozitīvu ir uzskatāma ir tad, ja filtrpapīrs aizdegas vai 
pārogļojas, t.i., šķidrums ir uzskatāms par piroforu. 

Svarīgi, ka paraugiem, kam paredzēts testēt uzliesmojamību, jābūt rūpīgi iepakotiem un 
noslēgtiem, turklāt testējamajam materiālam jābūt svaigi sagatavotam, jo novecošanas vai 
aglomerācijas dēļ var vājināties tā reaģētspēja. Eksperimentējot jārīkojas piesardzīgi, jo 
pirofora viela vai maisījums var uzliesmot, jau atverot trauku. 

Jāņem vērā, ka oksidēšanās mehānismi kopumā ir ļoti sarežģīti, un ka reakcijas ātrumu var 
ietekmēt gaisa mitrums, tādēļ tad, ja testi notiek īpaši sausā vidē, ir iespējami pseidonegatīvi 
rezultāti, un, klasificēšanas vajadzībām testējot uzliesmojamību, no šādiem apstākļiem ir 
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2.9.4.5.1    Lēmumu pieņemšanas loģika saistībā ar piroforiem šķidrumiem 

2.9.4. a) attēls  Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar piroforiem šķidrumiem (GHS 2.9. 
punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika) 

Vai viela, ielejot porcelāna krūzē, kas piepildīta ar 
diatomīta zemi vai silikagelu, uzliesmo piecu minūšu 

laikā? 

Viela/maisījums ir šķidrums 

1. kategorija

Bīstami 

Vai tā ierosina filtrpapīra uzliesmošanu vai pārogļošanos 
5 minūšu laikā? 

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 
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2.9.5 Ziņošana par piroforu šķidrumu bīstamību 

2.9.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.9.3 punkts. 2.9.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi piroforiem šķidrumiem 

Klasifikācija 1. kategorija

GHS piktogramma 

Signālvārds Bīstami 

Bīstamības apzīmējums H250: Spontāni aizdegas 
saskarē ar gaisu 

Drošības prasību apzīmējums Novēršana P210 
P222 
P280 

Drošības prasību apzīmējums Reakcija P302 + P334 
P370 + P378 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana P422 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.9.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
direktīvu vai saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā pirofori šķidrumi 

2.9.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu pārklasificēšana 

Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu regulā (EK) Nr. 440/2 008aprakstītā ES A.13. testa metode tiek 
izmantota cietu vielu un šķidrumu uzliesmojamības raksturošanai. Vielām vai maisījumiem, kam 
ES A.13. testa metodes izmantošanas rezultāts ir pozitīvs, tiek piešķirta riska frāze R17 — 
“Spontāni uzliesmo gaisā”. 

Atbilstoši ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33. nodaļa aprakstītajam, saskaņā ar CLP regulu 
šķidrumu uzliesmojamības noteikšanai ir izmantojama ANO N.3. testa metode. Šī testa metode 
ir identiska saskaņā ar DSD direktīvu izmantojamajai ES A.13 testa metodei, izņemot detalizētu 
informāciju par vides apstākļiem. ES A.13 testa metodē norādītā temperatūra ir aptuveni 2 0°C, 
bet nav norādīts gaisa mitrums. No otras puses, saistībā ar ANO N.3. testu specifiski vides 
apstākļi ir norādīti tikai filtrpapīra testam (temperatūra 25 ± 2 °C, un relatīvais mitrums 
50 ± 5 %). 

Neliela temperatūras vai mitruma atš rķiība var izraisīt nelielas reakcijas ātruma pārmaiņas vai 
vēlāku efektu, bet, ja vien nav ekstremālu vides apstākļu (piemēram, ekstremāli zema gaisa 



168 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

mitruma vai ekstremālas temperatūras), tas, visticamāk, neietekmēs klasificēšanai izmantojamo 
rezultātu, tādēļ ANO N.3. testa metode ir uzskatāma par līdzīgu regulā (EK) Nr. 440/2008 
aprakstītajai un praktiski uz visiem šķidrumiem attiecināmajai ES A.13. testa metodei. 

Saskaņā ar CLP regulu piroforiem šķidrumiem ir tikai viena bīstamības kategorija (1. kategorija), 
un šīs kategorijas klasificēšanas kritēriji ir identiski tiem, kas paredz R17 riska frāzes piešķiršanu 
šķidrumiem, tādēļ šķidrumi, kam saskaņā ar ES A.13. testa metodes rezultātu ir piešķirta riska 
frāze R17, ietilpst CLP regulā definētajā piroforo šķidrumu bīstamības klases 1. kategorijā. 
Atkārtota testēšana parasti nav nepieciešama. Tieša pārnešana no R17 ir aprakstīta arī 
CLP regulas VII pielikumā. 

2.9.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 4. klases 4.2. apakšgrupā ir iekļautas piroforas cietas vielas un 
šķidrumi, kā arī pašsasasilstošas vielas un maisījumi. ANO N.3. tests, kas saskaņā ar CLP regulu 
tiek izmantots šķidrumu uzliesmojamības noteikšanai, tiek izmantots arī piroforo vielu un 
maisījumu iedalīšanai 4.2. apakšgrupā – tās ir vielas, kas spēj spontāni uzliesmot, kā aprakstīts 
UN RTDG paraugnoteikumos. CLP regulā paredzētie 1. kategorijas (tā ir vienīgā piroforo 
šķidrumu kategorija) kritēriji precīzi atbilst arī 4.2. apakšgrupas I iepakojuma grupas kritērijiem 
saskaņā ar bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN, un IMDG kods, ICAO, TI), turklāt visas 
4.2. apakšgrupas piroforās vielas un maisījumi tiek ieskaitīti I iepakojuma grupā, kas tiek 
izmantota tikai saistībā ar piroforajām vielām un maisījumiem. 

Jebkurš šķidrums, kas saskaņā ar bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN, un 
IMDG kodu, ICAO, TI) tiek iekļauts 4.2. apakšgrupas I iepakojuma grupā, saskaņā ar CLP 
regulu tiks klasificēts piroforo šķidrumu bīstamības klases 1. kategorijā. 

2.9.7 Piroforo šķidrumu klasificēšanas piemērs 

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā nodaļā izmantotie vielu un maisījumu nosaukumi ir izdomāti. 

2.9.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

2.9.7.1.1 1. piemērs

Nosaukums: pirperdīns 

Agregātstāvoklis: šķidrums 

Uzliesmojamība: nav zināma, tādēļ tika izmantots ANO MTC paredzētais ANO N.3. tests, 
tomēr pirms testēšanas, atverot konteineru, pirperdīns pašaizdegās 

Klasifikācija: pirofors 1. kategorijas šķidrums 
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2.9.7.1.2 2. piemērs

Nosaukums: kulipirs 

Agregātstāvoklis: šķidrums 

Uzliesmojamība: nav zināma, tādēļ tika izmantots ANO MTC paredzētais ANO  N.3. tests 

Testa rezultāts: pārlejot saskaņā ar testa procedūru, reakcijas nebija. Procedūra tika 
atkārtota sešas reizes, un rezultāts katrreiz bija negatīvs (t.i., nenotika 
aizdegšanās), tādēļ saskaņā ar metodi kulipirs tika testēts ar 
filtrpapīru. Otrajā mēģinājumā filtrpapīrs piecu minūšu laikā pārogļojās 

Klasifikācija: pirofors 1. kategorijas šķidrums 

2.9.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

2.9.7.2.1 3. piemērs

Nosaukums: notpiratāls 

Agregātstāvoklis: šķidrums 

Uzliesmojamība: nav zināma, tādēļ tika izmantots ANO MTC paredzētais ANO N.3. tests 

Testa rezultāts: testējot saskaņā ar procedūru, nevienā no sešiem mēģinājumiem 
reakcijas nebija, tādēļ saskaņā ar metodi notpiratāls tika testēts ar 
filtrpapīru, tomēr nevienā no trim mēģinājumiem nenotika ne 
aizdegšanās, ne pārogļošanās 

Klasifikācija: šķidrums nav pirofors 

2.9.8 Atsauces 
Urben, Peter G. (2007). Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 
(7th Edition). Elsevier. 
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2.10  PIROFORAS CIETAS VIELAS 
2.10.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.10. nodaļā noteiktie “Piroforo cieto vielu” kritēriji identiski tiem, kas 
noteikti GHS59 2.10. nodaļā.  

Uzliesmojamību,  t.i.,  spēju  gaisā  spontāni  aizdegties,  nosaka  vielas  vai  maisījuma 
reakcija  ar  gaisā esošo skābekli. Reakcija ir eksotermiska, un tās īpatnība ir saistīta ar to, 
ka tā sākas pēkšņi, t.i., bez dzirksteles, liesmas, karstuma vai cita enerģijas avota 
iedarbības. Citiem vārdiem sakot, piroforas vielas vai maisījuma pašaizdegšanās 
temperatūra ir zemāka par istabas (apkārtējo) temperatūru. 

Piroforas vielas var būt metālorganiskie savienojami un organiskie metaloīdi, kā arī 
to atvasinājumi. Pirofori var būt arī organiskie fosfīni un to atvasinājumi, hidrīdi un 
to atvasinājumi, kā arī halogēnacetilēna atvasinājumi un acetilīdu kompleksi (Urben, 
2007). Turklāt arī metālu pulveri vai sīkas daļiņas var būt piroforas, tomēr, lai gan par 
daudzām cietām metāla vielām, piemēram, alumīniju, ņemot vērā tā vispārējo reaģētspēju, var 
rasties aizdomas par piroforām īpašībām, tās, reaģējot ar gaisu, veido oksīdu aizsargslāni. 
Šis plānais metāla oksīda slānis novērš tālāku metāla reakciju, tādēļ faktiski šīm vielām 
uzliesmojamība nav raksturīga. 

Pie iepriekšminētajām ķīmisko vielu grupām ir arī nepiederošas piroforas cietas vielas, t.i., 
iepriekšminētais uzskaitījums nav pilnīgs. Tā kā piroforas cietas vielas gaisā uzliesmo 
spontāni, uzliesmojamība ir ļoti bīstama īpašība, tādēļ tad, ja ir šaubas, rūpīgi jāizpēta vai 
attiecīgā cietā viela ir pirofora. Detalizēta informācija par piroforajām cietajām vielām ir 
pieejama, piemēram, Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards (Urben, 2007). 

2.10.2 Piroforu cietu vielu definīcija un vispārējie klasificēšanas apsvērumi 

CLP regulā piroforas cietas vielas ir definētas šādi: 

I pielikums: 2.10.1. punkts.     Definīcija 

Pirofora cieta viela ir cieta viela vai maisījums, kas saskarē ar gaisu var piecu minūšu laikā 
uzliesmot pat mazos daudzumos. 

Īpaši apsvērumi par daļiņu lielumu 

59 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 

I pielikums: 2.10.2.1. punkts. 

 […] 

Piezīme Tests ar vielu vai maisījumu jāveic tajā fizikālajā formā, kādā tas atrodas. Ja, 
piemēram, piegādes vai pārvadāšanas vajadzībām ķīmisku produktu fizikālā forma tiek 
mainīta tā, ka tā atšķiras no fizikālās formas, kurai veikts tests, un ja tiek uzskatīts, ka šī 
mainītā fizikālā forma būtiski varētu mainīt produkta darbību klasifikācijas testā, šo vielu 
testē arī jaunā fizikālā formā. 
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Jo mazākas ir cieto vielu daļiņas, jo lielāks laukums tiks pakļauts gaisa iedarbībai, un, tā 
kā uzliesmojamību nosaka reakcija ar gaisā esošo skābekli, daļiņu lielums ļoti ietekmē 
spontānas aizdegšanās spēju, tādēļ ir ļoti svarīgi cietu vielu uzliesmojamību noteikt tajā 
fizikālajā formā, kurā tās faktiski ir reāli pieejamas (arī lietošanai paredzētajā formā, skatīt 
CLP regulas 8. panta 6. punktu). Tas ir norādīts CLP regulas I pielikuma 2.10.2.1. punkta 
piezīmē.

2.10.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Pat mazs piroforas cietas vielas daudzums tūlīt vai gandrīz tūlīt (dažu minūšu laikā) reaģēs 
ar gaisu. Tas šīs vielas atšķir no pašsasilstošām vielām un maisījumiem, kas arī spontāni reaģē 
ar gaisu, bet tikai  tad,  ja ir lielāks to  daudzums,  un  reakcija  notiek pēc ilgāka  laika 
(dažām stundām vai dienām). Tādēļ cieta viela, kas nav klasificētā kā pirofora cieta viela, var 
piederēt pie pašsasilstošu vielu un maisījumu bīstamības klases, un ir jāapsver iespējama tās 
iedalīšana šajā bīstamības klasē (sk. 2.11. nodaļu). 

Paredzams, ka noteikti reaģētspējīgi metāli un daži to savienojumi (piemēram, hidrīdi un citi 
organiski metālu savienojumi) ir pirofori. Daudzas no šīm vielām enerģiski reaģēs arī ar 
ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes, tādēļ šādas vielas var papildus iedalīt tādu vielu un 
maisījumu bīstamības klasē, kuras, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes (sk. 
2.12. nodaļu). Šajā kontekstā jāņem vērā, ka ar ūdeni reaģēt spējīgas vielas var zināmā mērā 
reaģēt ar gaisā esošo mitrumu, tomēr šāda reakcija reti ir spēcīga. Gaisā spontāni 
uzliesmojoša viela saskaņā ar testa procedūrām neatkarīgi no reakcijas mehānisma ir 
uzskatāma par piroforu. 

Cietas vielas, kas nav klasificētas kā piroforas, tomēr spēj strauji degt, ja tiek 
pakļautas pietiekamai reakciju ierosinošai enerģijai, piemēram, gāzes degļa liesmai, tādēļ tās 
var iedalīt uzliesmojošu cietu vielu bīstamības klasē (sk. 2.7. nodaļu), t.i., tās var būt “viegli 
uzliesmojošas cietas vielas”. 

2.10.4 Vielu un maisījumu kā kā piroforu cietu vielu klasificēšana 

2.10.4.1 Bīstamības apzināšana 

Tā kā uzliesmojamības noteikšanas testi ir vienkārši, un tiem nav nepieciešams 
īpašs aprīkojums (sk. 2.10.4.4. nodaļu), parasti nav iemesla meklēt informāciju citos 
avotos, turklāt var atteikties no testēšanas attiecībā uz pazīstamām piroforām vielām, kā arī 
tādām vielām un maisījumiem, par kuriem ir zināms, ka tie nav pirofori (sk. 2.10.4.2. 
nodaļa). Ja informācija tomēr ir iegūta no literatūras vai citiem avotiem, ir ļoti būtiski, lai 
šī informācija attiektos uz atbilstošo fizikālo formu (sk. 2.0.4. nodaļu). Protams, ka 
uzmanīgi jāizvērtē visu datu avotu uzticamība un zinātniskais pamatojums. 

2.10.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Ja no praktiskas pieredzes ir zināms, ka cieta viela ir pirofora, papildtesti nav nepieciešami. 
Šādas cietas vielas bez testēšanas tiek klasificētas kā piroforas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, 
kad cieta viela spontāni uzliesmo pēc tvertnes atvēršanas, mēģinot veikt klasificēšanas testus. 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.10.4. punktā aprakstītajiem papildu 
klasificēšanas apsvērumiem tad, ja ražošanas vai darba pieredze rāda, ka, saskaroties 
ar normālas temperatūras gaisu, cieta viela spontāni neuzliesmo (t.i., ja zināms, ka 
viela vai maisījums istabas temperatūrā ilgu laiku jeb vairākas dienas ir stabils), piroforo 
cieto vielu klasificēšanas procedūra nav jāpiemēro. 
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2.10.4.3 Klasificēšanas kritēriji  

CLP I pielikuma 2.10.2.1. punktā aprakstītie klasificēšanas kritēriji: 

I pielikums: 2.10.1. tabula 

Kritēriji piroforām cietām vielām 

Kategorija Kritēriji 

1 Cieta viela uzliesmo 5 minūtēs, nonākot saskarē ar gaisu. 

2.10.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana  

CLP regulas I pielikuma 2.10.2.1. punktā ir atsauces uz testēšanas metodēm. 

I pielikums: 2.10.2.1. punkts. Piroforu cietu vielu klasificē vienā šīs klases kategorijā, 
izmantojot pārbaudi N.2, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III 
daļas 33.3.1.4. apakšsadaļā, kā norādīts 2.10.1. tabulā. 

ANO N.2. tests uzliesmojamības noteikšanai ir ļoti vienkāršs un pietiekami aprakstīts 
ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33. nodaļā. Īpašs aprīkojums nav nepieciešams. Būtībā cieta 
viela tiek pakļauta gaisa iedarbībai, lai redzētu vai tā uzliesmo. 

Svarīgi, ka paraugiem, kam paredzēts testēt uzliesmojamību, jābūt rūpīgi iepakotiem un 
noslēgtiem, turklāt testējamajam materiālam jābūt svaigi sagatavotam, jo novecošanās vai 
aglomerācijas dēļ var vājināties tā reaģētspēja. Eksperimentējot jārīkojas piesardzīgi, jo pirofora 
cieta viela var uzliesmot, jau atverot trauku. 

Jāņem vērā, ka oksidēšanās mehānisms kopumā ir ļoti sarežģīts, un ka reakcijas ātrumu var 
ietekmēt gaisa mitrums. Ir zināms, ka noteikti metāli sausā gaisā nereaģēs, bet, mitruma 
klātbūtnē, reakcija ir gandrīz tūlītēja (bieži pietiek ar niecīgu mitruma daudzumu), tādēļ tad, ja 
testi notiek īpaši sausā vidē, ir iespējami pseidonegatīvi rezultāti, un, klasificēšanas vajadzībām 
testējot uzliesmojamību, no šādiem apstākļiem ir jāizvairās.  

2.10.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika  

Piroforās cietās vielas tiek klasificētas saskaņā ar GHS noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par piroforu cietu vielu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi 
šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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2.10.4.5.1 Lēmumu pieņemšanas loģika saistībā ar piroforām cietām vielām 

2.10.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar piroforām cietām vielām (GHS 2.10. 
punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika) 

2.10.5 Ziņošana par piroforu cietu vielu bīstamību 

2.10.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.10.3 punkts, 2.10.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi piroforām cietām vielām 

Klasifikācija 1. kategorija

GHS piktogramma 

Signālvārds Bīstami 

Bīstamības apzīmējums H250: Spontāni aizdegas saskarē ar 
gaisu 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana 

P210 
P222 
P280 

Drošības prasību apzīmējums Reakcija P302 + P334 
P370 + P378 

Drošības prasību apzīmējums 
Uzglabāšana P422 

Drošības prasību apzīmējums 
Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

Vai tā uzliesmo pēc piecas minūtes ilgas saskares ar 
gaisu?  

Viela/maisījums ir cieta viela 1. kategorija

Bīstami 

Neklasificē 

Jā 

Nē 
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saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificētas kā piroforas cietas vielas 

2.10.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu pārklasificēšana 

Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu regulā (EK) Nr. 440/2008 aprakstītā ES A.13. testa metode tiek 
izmantota cietu vielu un šķidrumu uzliesmojamības raksturošanai. Vielām vai maisījumiem, kam ES 
A.13. testa metodes izmantošanas rezultāts ir pozitīvs, tiek piešķirta riska frāze R17 —
“Spontāni uzliesmo gaisā”.

Atbilstoši ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33. nodaļa aprakstītajam, saskaņā ar CLP regulu 
piroforo cieto vielu uzliesmojamības noteikšanai ir izmantojama ANO N.2. testa metode. Šī testa 
metode ir identiska saskaņā ar DSD direktīvā izmantojamajai ES A.13 metodei, izņemot 
detalizētu informāciju par vides apstākļiem. ES A.13 testa metodē norādītā temperatūra ir 
aptuveni 20 °C,  bet  nav norādīts  gaisa  mitrums.  No otras  puses,  ANO  N.2. testa metodei nav 
norādīti specifiski vides apstākļi. 

Neliela temperatūras vai mitruma atšķirība var izraisīt nelielas reakcijas ātruma pārmaiņas vai 
vēlāku efektu, bet ja vien nav ekstremālu apkārtējās vides apstākļu (piemēram, ekstremāli 
zema gaisa mitruma vai ekstremālas temperatūras), tas, visticamāk, neietekmēs klasificēšanai 
izmantojamo rezultātu, tādēļ ANO N.2. testa metode ir uzskatāma par līdzīgu regulā (EK) Nr. 
440/2008 aprakstītajai un praktiski uz visām cietajām vielām attiecināmajai ES A.13. testa 
metodei. 

Saskaņā ar CLP regulu piroforajām cietajām vielām ir tikai viena bīstamības kategorija 
(1. kategorija), un šīs kategorijas klasificēšanas kritēriji ir identiski tiem, kas paredz R17 riska 
frāzes piešķiršanu cietām vielām, tādēļ cietas vielas, kam saskaņā ar ES A.13. testa metodes 
rezultātu ir piešķirta riska frāze R17, ietilpst CLP regulā definētajā piroforo cieto vielu bīstamības 
klases 1. kategorijā. Atkārtota testēšana parasti nav nepieciešama. Tieša pārnešana no R17 ir 
aprakstīta arī CLP regulas VII pielikumā. 

2.10.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 4. klases 4.2. apakšgrupā ir iekļautas piroforas cietas vielas un 
šķidrumi, kā arī pašsasilstošas vielas un maisījumi. ANO N.2. tests, kas saskaņā ar CLP regulu 
tiek izmantots cietu vielu uzliesmojamības noteikšanai, tiek izmantots arī piroforo vielu un 
maisījumu iedalīšanai 4.2. apakšgrupā – tās ir vielas, kas spēj spontāni uzliesmot, kā aprakstīts 
UN RTDG paraugnoteikumos. CLP regulā paredzētie 1. kategorijas (tā ir vienīgā piroforo cieto 
vielu kategorija) kritēriji precīzi atbilst arī 4.2. apakšgrupas I iepakojuma grupas kritērijiem 
saskaņā ar bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN, un IMDG kods, ICAO, TI), turklāt visas 
4.2. apakšgrupas piroforās vielas un maisījumi tiek ieskaitīti I iepakojuma grupā, kas tiek 
izmantota tikai saistībā ar piroforajām vielām un maisījumiem. 

Jebkura cieta viela vai maisījums, kas saskaņā ar bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN, 
un IMDG kodu,  ICAO, TI) tiek iekļauts 4.2.  apakšgrupas I iepakojuma grupā, saskaņā ar 
CLP regulu tiks klasificēts piroforo cieto vielu bīstamības klases 1. kategorijā. 

2.10.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuras saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai 
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2.10.7 Piroforo cieto vielu klasificēšanas piemēri 

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā nodaļā izmantotie vielu un maisījumu nosaukumi ir izdomāti. 

2.10.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

2.10.7.1.1 1. piemērs 

Nosaukums: piroferils 

Agregātstāvoklis: cieta viela 

Uzliesmojamība: ir zināms, ka pēc saskaršanās ar apkārtējo gaisu piroferils pašuzliesmo 

Klasifikācija: cieta pirofora 1. kategorijas viela 

2.10.7.1.2 2. piemērs 

Nosaukums: zorapirols 

Agregātstāvoklis: cieta viela 

Uzliesmojamība: nav zināma, tādēļ tika izmantots ANO MTC paredzētais ANO N.2. tests 

Testa rezultāts: saskaņā ar testa procedūru berot no viena metra augstuma, zorapirols 
jau divas minūtes pēc pirmā mēģinājuma pašuzliesmoja 

Klasifikācija: cieta pirofora 1. kategorijas viela 

2.10.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

2.10.7.2.1 3. piemērs 

Nosaukums: nonopirs 

Agregātstāvoklis: cieta viela 

Uzliesmojamība: ar nonopiru ir daudz strādāts gaisa vidē, tomēr tas nekad nav 
pašuzliesmojis. Ņemot vērā nonopira ķīmisko struktūru, 
uzliesmojamība nav paredzama 

Klasifikācija: nonopirs nav cieta pirofora viela 
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2.10.7.2.2 4. piemērs 

Nosaukums: pironots 

Agregātstāvoklis: cieta viela 

Uzliesmojamība: nav zināma, tādēļ tika izmantots ANO MTC paredzētais ANO N.2. tests 

Testa rezultāts: saskaņā ar testa procedūru berot no viena metra augstuma, piecu minūšu 
laikā uzliesmošana nenotika. Procedūra tika atkārtota sešas reizes, un katru 
reizi rezultāts bija negatīvs 

Klasifikācija: pironots nav cieta pirofora viela 

2.10.8 Atsauces 
Urben, Peter G. (2007). Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 
(7th Edition). Elsevier. 
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2.11 PAŠSASILSTOŠAS VIELAS UN MAISĪJUMI 
2.11.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.11. nodaļā norādītie “Pašsasilstošu vielu un maisījumu” kritēriji ir 
identiski GHS60 2.11. nodaļā norādītājiem kritērijiem.  

Pašsasilšana ir eksotermiska vielas vai maisījuma reakcija ar gaisā esošo skābekli. Sākumā 
reakcija var būt ļoti lēna, tomēr tad, ja radušos siltumu nav iespējams pietiekami ātri 
aizvadīt (t.i., tas uzkrājas), ir iespējama vielas vai maisījuma pašsasilšana, kas savukārt var 
izraisīt pašaizdegšanos.  Šī parādība ir iespējama tikai tad, ja ar gaisu vai skābekli saskaras 
liela vielas vai maisījuma virsma (piemēram, pulveru, kristālu, skaidu vai citas raupjas 
virsmas, u.c.). Parasti reakcija ar gaisu, kas pieejams starp daļiņām, sākas vielas vai 
maisījuma krāvuma centrā vai tuvu tam.

Tā kā samazinoties daļiņu lielumam, palielinās gaisa iedarbībai pakļautās cietās vielas vai 
maisījuma virsmas laukums, daļiņu izmērs un forma nozīmīgi ietekmē vielas vai 
maisījuma pašsasilšanas tendenci. Cietu vielu un maisījumu (īpaši pulveru) pašsasilšanas 
tendenci ir īpaši svarīgi noteikt piegādātajā un izmantošanai paredzētajā fizikālajā formā. 

2.11.2 Pašsasilstošu vielu un maisījumu definīcija un vispārēji apsvērumi par 
klasificēšanu 

CLP regulā pašsasilstošas vielas un maisījumi ir definēti šādi: 

I pielikums: 2.11.1.1. punkts. Pašsasilstoša viela vai maisījums ir 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 tā aizdegas tikai lielos daudzumos (vairāki 
kilogrami) pēc ilgāka laikposma (stundām vai dienām). 

2.11.1.2. punkts. Vielas vai maisījuma pašsasilšana ir process, kura laikā, šai vielai vai 
maisījumam pakāpeniski reaģējot ar skābekli (kas ir gaisā), rodas siltums. Ja siltuma 
rašanās daudzums pārsniedz siltuma zuduma daudzumu, ceļas vielas vai maisījuma 
temperatūra, kas pēc indukcijas laika var izraisīt pašuzliesmošanos un aizdegšanos. 

2.11.3 Saistība ar citām fizikālajām bīstamībām 

Piroforām cietām vielām un šķidrumiem pašsasilstošu vielu un maisījumu klasificēšana nav 
piemērojama. 

2.11.4 Pašsasilstošu vielu un maisījumu klasificēšana 

2.11.4.1 Bīstamības apzināšana 

Pašsasilšana ir ļoti sarežģīts process, ko ietekmē daudzi parametri (daži no tiem ir tilpums, 
temperatūra, daļiņu forma un lielums, siltumvadītspēja un tilpuma blīvums), tādēļ pašsasilšana 
nav paredzama ne ar kādu teorētisku modeļu palīdzību. Dažos gadījumos šajā aspektā var 
atšķirties arī ļoti līdzīgas no dažādiem ražotājiem saņemtas vielas un maisījumi. Pašsasilšanas 
atšķirības ir īpaši paredzamas tad, kad ražošanas procesā notiek virsmu apstrāde, tādēļ 
uzmanīgi jāizvērtē visu datu avotu uzticamība un zinātniskais pamatojums. 

Vissvarīgākais ir ievērot CLP regulas 5. un 6. pantā noteiktās prasības attiecībā uz atbilstošu 
testējamā reprezentatīvā materiāla formu un agregātstāvokli. Daudzos gadījumos pašsasilšanas 
atklāšanai ir iespējams vienkāršs skrīninga tests (sk. 2.11.4.2. nodaļu). 

60Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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2.11.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

I pielikums: 2.11.4.2. punkts Klasificēšanas procedūra pašsasilstošām vielām vai 
maisījumiem nav jāpiemēro, ja ir atbilstīga korelācija starp skrīninga pārbaudes rezultātiem 
un klasifikācijas pārbaudi un ja piemēro noteiktu drošības robežu. Skrīninga pārbaudes 
piemēri ir šādi: 

a) Grewer pārbaude (VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the Determination
of the Safety Characteristics of Dusts), kur sākotnējā temperatūra ir 80 K virs atsauces
temperatūras 1 l apjomam;

b) neiepakota pulvera skrīninga pārbaude (Gibson, N. Harper, D.J. Rogers, R.Evaluation of
the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress, 4 (3), 181-189,
1985) kur sākotnējā temperatūra ir 60 K virs atsauces temperatūras 1 l apjomam.

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 440/2008 pašsasilšanas spēja tiek noteikta, izmantojot ES 
A.16. testa metodi, tomēr tā parasti nav piemērota nepārprotamam izvērtējumam, un rezultāti
nav izmantojami klasificēšanai. Ja ar ES A.16. testa metodes palīdzību iegūtie rezultāti tiek
izmantoti, interpretējot CLP regulā noteiktos pašsasilstošo vielu un maisījumu klasificēšanas
kritērijus, jāievēro īpaša piesardzība.

Kopumā pašsasilšanas process ir raksturīgs tikai cietām vielām. Šķidrumu virsmas reakcijai ar 
gaisu nav pietiekami lielas, tādēļ šķidrumiem šī testa metode nav piemērojama, un šķidrumi 
netiek klasificēti kā pašsasilstoši. Tomēr tad, ja šķidrumi ir absorbēti uz lielas daļiņu virsmas 
(piemēram, uz pulvera daļiņām), jāapsver pašsasilšanas riska iespējamība. 

Iedalīšana šajā klasē nav jāvērtē attiecībā uz vielām vai maisījumiem ar zemu kušanas 
temperatūru (< 160 °C), jo kušanas process ir endotermisks un ievērojami samazina vielas un 
gaisa saskares virsmu, tomēr šis kritērijs ir piemērojams tikai tad, ja pēc šīs temperatūras 
sasniegšanas viela vai maisījums ir pilnībā izkusis. 

2.11.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

Pašsasilstoša viela vai maisījums ir klasificējams vienā no divām šīs klases kategorijām, ja 
ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33.3.1.6. apakšpunktā paredzētā ANO N.4. testa rezultāti 
atbilst nākamajā tabulā noteiktajam. 

I pielikums: 2.11.1. tabula 
Kritēriji pašsasilstošajām vielām un maisījumiem 

Kategorija Kritēriji 

1 Pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 mm mērkolbu 140 o C 
temperatūrā. 

2 

a) pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu 140 o C
temperatūrā, un negatīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 mm
mērkolbu 140 o C temperatūrā, un vielai vai maisījumam jābūt 
iepakotiem iepakojumos, kuru tilpums pārsniedz 3 m 3 vai 

b) pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu 140 o C
temperatūrā, un pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 mm
mērkolbu 120 o C temperatūrā, un vielai vai maisījumam jābūt 
iepakotiem iepakojumos, kuru tilpums pārsniedz 450 litrus; vai 

c) pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu 140 o C
temperatūrā, un negatīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 mm
mērkolbu 140 o C temperatūrā, un pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, 
izmantojot 100 mm mērkolbu 100 o C temperatūrā. 
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Piezīme 
Tests ar vielu vai maisījumu jāveic tajā fizikālajā formā, kādā tas atrodas. Ja, piemēram, 
piegādes vai pārvadāšanas vajadzībām ķīmisku produktu fizikālā forma tiek mainīta tā, ka 
tā atšķiras no fizikālās formas, kurai tika veikta pārbaude, un ja tiek uzskatīts, ka šī 
mainītā fizikālā forma būtiski mainīs produkta darbību klasifikācijas pārbaudē, jāpārbauda 
arī šīs vielas jaunā fizikālā forma 
2.11.2.3. punkts. Vielas un maisījumi, kuru spontānās aizdegšanās temperatūra 27 m 3 
lielam tilpumam pārsniedz 50 o C, nav jāklasificē kā pašsasiluma vielas vai maisījumi. 
2.11.2.4. punkts. Vielas un maisījumi, kuru spontānās aizdedzes temperatūra 450 litru 
lielam tilpumam pārsniedz 50 o C, nav jāieskaita šīs klases 1. kategorijā. 

2.11.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

Pašsasilstoša viela vai maisījums vienā no divām šīs klases kategorijām ir klasificējams atbilstoši 
ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 33.3.1.6. apakšpunktā paredzētā ANO N.4. testa rezultātiem. 

2.11.4.4.1 Vispārējas piezīmes 

Ja ar skrīninga testu nav iespējams izslēgt pašsasilšanas iespējamību, nepieciešama detalizēta 
testēšana. Jāizmanto jaunākajā ANO MTC rokasgrāmatas redakcijā paredzētais ANO N.4. tests. 

Ar šo metodi nav atļauts testēt sprādzienbīstamas vielas un maisījumus. Drošības dēļ ieteicams 
vispirms pārbaudīt vielas sprādzienbīstamību un pašreaģējošas īpašības, kā arī izslēgt 
uzliesmojamību. Gadījumam, kad temperatūras paaugstināšana izraisa sadalīšanos ar enerģijas 
atbrīvošanos, krāsns jāaprīko ar atbilstošu spiediena ventili. Ja paraugi satur uzliesmojošus 
šķīdinātājus, ir piemērojami sprādziendrošības pasākumi. 

Testi var notikt jebkādā secībā. Ieteicams sākt ar 25 mm parauga mērkolbu 140 °C 
temperatūrā. Ja ir iegūts pozitīvs rezultāts, viela vai maisījums ir klasificējams kā pašsasilstoša 
1. kategorijas viela vai maisījums, un papildtesti nav nepieciešami.

Ja viela vai maisījums 160 °C temperatūrā ir pilnībā izkusis, testa procedūra nav piemērojama.

2.11.4.4.2 Parauga sagatavošana

Jāizmanto parauga (pulveris vai granulas) tirdzniecībā pieejamā forma, un to nav atļauts samalt 
vai sasmalcināt. Parauga trauks ar paraugu jāpiepilda līdz malām un pie tām vairākas reizes 
jāpiesit. Ja paraugs nosēžas, jāpievieno vairāk materiāla. Ja paraugs ir iebērts ar kaudzi, tā 
jānolīdzina līdz malām. Parauga trauks jāliek krāsnī, kā aprakstīts ANO MTC rokasgrāmatā. 

2.11.4.4.3 Kritēriji un vērtēšana 

Pozitīvs rezultāts ir iegūts tad, ja paraugs ir spontāni uzliesmojis vai tā temperatūra ir par 60  K 
augstāka nekā krāsns temperatūra. Testēšanas ilgums ir 24 stundas. Laika skaitīšana tiek 
uzsākta tad, kad parauga centrā sasniegtā temperatūra ir par 2  K mazāka nekā krāsns 
temperatūra. Tas ir īpaši svarīgi, ja parauga sastāvā ir šķīdinātāji, kas testa laikā iztvaiko, vai ja 
ekstrapolēšanai tiek izmantots lielāks testējamais tilpums (sk. tālāk). 

Pirms sākt ANO N.4. testu, jāzina parauga sadalīšanās īpašības. Ir pietiekams skrīnings ar 
diferenciālu skenēšanas kalorimetriju. Ja testa temperatūrā ir iespējama eksotermiska 
sadalīšanās, iegūtie dati ir interpretējami īpaši uzmanīgi. Šādos gadījumos testam jānotiek 
inertā, piemēram, slāpekļa, atmosfērā, lai noteiktu, vai temperatūra ir paaugstinājusies 
sadalīšanās dēļ, un ir būtiski paraugu rūpīgu izpūst ar izvēlēto inerto gāzi, jo starp tā kristāliem 
var būt palicis liels gaisa daudzums. 

2.11.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Saskaņā ar CLP regulu pašsasilstošām vielām un maisījumiem ir piemērojama tālāk norādītā 
lēmuma pieņemšanas loģika.  

PIEZĪME: par pašsasilstošu vielu un maisījumu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar 
pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 



180 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

I pielikums: 2.11.1. attēls. 

Pašsasilstošas vielas un maisījumi 

2.11.4.6 Izņēmums 

Tiek piemēroti šādi izņēmumi (sk. 2.11.4.3. nodaļu): 

• vielas un maisījumi, kuru spontānās aizdegšanās temperatūra 27 m3 tilpumā ir augstāka
par 50 oC, nav klasificējami kā “Pašsasilstošas vielas vai maisījumi”;

VIELA/MAISĪJUMS 

Vai pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu 
140 °C temperatūrā, tajā notiek bīstama 

pašsasilšana? 
NĒ 

NEKLASIFICĒ 

JĀ 

Vai pārbaudē, izmantojot 25 mm mērkolbu 
140 °C temperatūrā, tajā notiek bīstama 

pašsasilšana? 
JĀ 

NĒ 

1. kategorija

Bīstami 

Vai tās iepakojums ir lielāks par 3 m3? 

Vai pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu 
120 °C temperatūrā, tajā notiek bīstama 

pašsasilšana? 

JĀ 

2. kategorija

Uzmanību 
NĒ 

NĒ NEKLASIFICĒ 

Vai tās iepakojuma tilpums ir lielāks par 450 litri? 

NĒ 

JĀ 

JĀ 

2. kategorija

Uzmanību 

2. kategorija

Uzmanību 

Vai pārbaudē, izmantojot 100 mm mērkolbu, 
100 °C temperatūrā, tajā notiek bīstama 

pašsasilšana? 
JĀ 

NĒ 

NEKLASIFICĒ 
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• vielas un maisījumi, kuru spontānās aizdegšanās temperatūra 450 litru tilpumā ir
augstāka par 50 oC, nav iedalāmi šīs klases 1. kategorijā.

Tomēr ANO MTC rokasgrāmatā nav nekādu norādījumu par iepriekšminēto vērtību noteikšanu. 
ANO testa pamatā ir pieņēmums par parauga tilpumu kolbā, un ekstrapolēšanai attiecībā uz 
lielāku tilpumu ir nepieciešams labāks modelis. Saskaņā ar Grewer (Grewer, 1994) datiem 
attiecība starp tilpuma un virsmas koeficienta logaritmu (logV/A) un temperatūras apgriezto 
vērtību (1/T) dod labus rezultātus, ja nav zināms Frank-Kamenetzskii (Frank-Kamenetzskii, 
1969) formas faktors. 
450 l vai 27 m³ tilpuma kritisko temperatūra tiek noteikta, ekstrapolējot logV/A un 1/T attiecību 
(sk. 2.11.4. a) attēlu). 

2.11.4. a) attēls. Ekstrapolēšana lieliem tilpumiem 

Testa nosacījumi būtībā ir tādi paši kā ANO MTC rokasgrāmatā paredzētajam ANO N.4. testam, 
bet parauga lielums un, iespējams, arī forma, tiek sistemātiski mainīta. Tiek piemēroti arī 
2.11.4.3. nodaļā paredzētie kritēriji. 

Jānosaka vismaz četru dažādu tilpumu kritiskā temperatūra, un tilpums nedrīkst būt mazāks par 
16 ml. Ja iespējams, jātestē arī lielāki tilpumi. Robežtemperatūra jānosaka pēc iespējas 
precīzāk. Mazā tilpumā (< 1 l) pašsasilšanas izraisītā temperatūras paaugstināšanās var būt 
ievērojami mazāka par 60 K, un šādā gadījumā ievērojama temperatūras paaugstināšanās ir 
interpretējama kā pozitīvs rezultāts. 

Vērtēšanai ir izmantojama konservatīva pieeja, turklāt jāņem vērā mērījumu nenoteiktība. 
Ekstrapolācija ir pamatojama ar lineāro regresiju negatīvajiem un pozitīvajiem datiem logV/A un 
1/T diagrammā. Maksimālā pieļaujamā pozitīvā un negatīvā rezultāta atšķirība ir 5 K. Izņēmums 
ir pieļaujams, ja konkrētajā tilpumā vairāk konservatīvā galavērtība ir ievērojami lielāka par 
50 °C (t.i., vismaz 55 °C). 
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Piezīme. Paraugam bija pozitīvs 
rezultāts 140 oC/1 l. 

Lineārās regresijas līnijas 
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2.11.5 Ziņošana par pašsasilstošu vielu un maisījumu bīstamību 

2.11.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 2.11.2. tabula 
Marķējuma zīmju elementi pašsasiluma vielām un maisījumiem 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H251: Pašsasilstošs; var 
aizdegties 

H252: Lielos apjomos 
pašsasilstošs; var 

aizdegties 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana 

P235 + P410 
P280 

P235 + P410 
P280 

Drošības prasību apzīmējums 
Reakcija 

Drošības prasību apzīmējums 
Uzglabāšana 

P407 
P413 
P420 

P407 
P413 
P420 

Drošības prasību apzīmējums 
Iznīcināšana 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.11.6 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai bīstamo kravu klasifikāciju klasificēto 
vielu un maisījumu pārklasificēšana 

2.11.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

“Cietu vielu relatīvās pašaizdegšanās temperatūras” noteikšanai saskaņā ar DSD direktīvu ir 
paredzēts izmantot ES A.16. testa metodi, tomēr tā nav piemērota nepārprotamai izvērtēšanai, 
un ar tās tās palīdzību iegūtajiem rezultātiem saistībā ar klasificēšanu nekad nav bijusi nekāda 
nozīme. ES A.16. testa metode nosaka krāsns temperatūru, kurā parauga temperatūra pēc 
pašuzliesmošanas sasniedz 400 °C, un šo kritēriju korelācija ar CLP regulas kritērijiem nav 
iespējama, tādēļ tad, ja EU A.16. testa metodes rezultāti tiek interpretēti, saskaņā ar CLP regulu 
klasificējot pašsasilstošas vielas un maisījumus, jāievēro īpaša piesardzība. Dažos gadījumos 
oriģinālie testa laikā iegūtie dati tiek izmantoti skrīningam, un tie arī tiek analoģiski interpretēti. 
Grewer testa mērķiem (VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the Determination of 
the Safety Characteristics of Dusts). 
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UN RTDG paraugnoteikumu 4. klases 4.2. apakšgrupā ir iekļautas vielas un maisījumi, kam ir 
raksturīga spontānas uzliesmošanas spēja: 

a. piroforas vielas un maisījumi;

b. pašsasilstošas vielas un maisījumi.

Tā  kā  bīstamo  kravu  paraugnoteikumos  (ADR,  RID,  ADN  un  IMDG  kods,  ICAO  TI)
piroforās  vielas un maisījumi ir iedalīti I iepakojuma grupā, pašsasilstošās vielas un 
maisījumi ir iedalīti II un III grupā. Kad viela vai maisījums ir klasificēts 4.2. 
apakšgrupas II vai III iepakojuma grupā, ir iespējama tieša pāreja uz CLP sistēmu. 

Jāpatur prātā, ka bīstamo kravu klasifikācijas pamatā ir bīstamības prioritātes noteikšana 
(skatīt UN RTDG paraugnoteikumu 2.0.2. nodaļu), un ka pašsasilstošajām vielām un 
maisījumiem ir raksturīga relatīvi maza bīstamība, tādēļ pāreja no bīstamo kravu 
noteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG kods, ICAO TI) uz CLP sistēmu ir nepieciešama tikai 
tad, ja pašsasilstoša viela vai maisījums ir nepārprotami klasificējams kā bīstama krava. 
Kopumā nav pareizs secinājums, ka viela vai maisījums, kas saistībā ar transportēšanu nav 
klasificēts kā pašsasilstošs, arī saskaņā ar CLP regulu nav klasificējams kā pašsasilstošs.  

2.11.7 Pašsasilstošu vielu un maisījumu klasificēšanas piemēri 

2.11.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

• Daudzi metālorganiskie savienojumi, īpaši pārejas metālus saturošas vielas vai
maisījumi;

• Daudzas organiskās vielas vai maisījumi. Samazinoties daļiņu lielumam, pastiprinās
pašsasilšanas tendence;

• Daudzi metāli, īpaši katalizatori.

2.11.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Šķidrumi parasti nav pašsasilstoši, ja vien tie nav absorbēti uz lielas virsmas. 

Zinātniskais pamatojums 

Cietu vielu termiskās eksplodēšanas modeli pirmais ir izstrādājis Frank-Kamenetzskii (Frank-
Kamenetzskii, 1969). Tā pamatā ir pieņēmums, ka procesam ir būtisks tikai siltuma zudums tā 
pārvades laikā. Šajā gadījumā termiskās reakcijas kritisko kritēriju var aprakstīt ar lineāru 
attiecību starp absolūtās temperatūras apgriezto vērtību un tilpuma logaritmu. 

ANO pašsasilstošo vielu un maisījumu klasificēšanas shēmā pamatā tiek izmantota atsauce uz 
ogli. Vienam litram ogles kritiskā temperatūra ir 140 °C, un 27 m³ tilpumam tā ir 50 °C. Ja uz 
1/T un tilpuma logaritma diagrammas tiek zīmētas paralēlas līnijas no atsauces punktiem 
1 litrs/120 °C un 1 litrs/100 °C, kritiskajai temperatūrai 50 °C attiecīgie tilpumi ir 3 m³ un 450 l 
(sk. 2.11.7.a. attēls). Attēlā melnā pārtrauktā līnija atdala 1. kategoriju no 2. kategorijas. Testa 
N.2. rezultātu piemērus skatīt ANO MTC rokasgrāmatas 33.3.1.4.5. nodaļā.

Tomēr līnijas slīpums 1/T un tilpuma logaritma diagrammā var mainīties, jo tas ir atkarīgs no 
vielas vai maisījuma individuālās aktivācijas enerģijas. Jāņem vērā, ka šis testa režīms ir 
izstrādāts klasificēšanas atvieglošanai, un ar to var nebūt pietiekami, risinot ar drošību saistītus 
jautājumus par uzglabāšanu.  

2.11.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 
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2.11.7. a) attēls. Ogles kritiskās temperatūras atkarība no tilpuma 

 

2.11.8 Atsauces 

Grewer, T. (1994). Thermal hazards of chemical reactions, Elsevier. 

Frank-Kamenetzskii, D.A. (1969). Diffusion and heat transfer in chemical kinetics, 2nd edition, 
Plenum Press, New York, London. 
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2.12  VIELAS UN MAISĪJUMI, KAS SASKARĒ AR ŪDENI IZDALA 
UZLIESMOJOŠAS GĀZES 

2.12.1 Ievads 

CLP regulas I pielikuma 2.12. nodaļā noteiktie “Vielu un maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes” kritēriji ir identiski GHS61 2.12. nodaļā noradītājiem kritērijiem.  

Atkarībā no ķīmiskās struktūras un/vai fizikālā stāvokļa (piemēram, daļiņu lieluma) vielas vai 
maisījumi normālos vides apstākļos var reaģēt ar ūdeni (pat ar mitrumu vai gaisā esošo 
mitrumu). Reizēm šī reakcija var būt spēcīga un/vai kopā ar ievērojama siltuma daudzuma 
izdalīšanos. Lietošanas laikā šī reakcija var būt ļoti bīstama, īpaši tad, ja tās laikā izdalās gāzes. 
Turklāt ir svarīgi zināt, vai viela vai maisījums, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas 
gāzes, jo ir nepieciešami piesardzības pasākumi, īpaši saistībā ar sprādzienbīstamību. 

Piemēri ir aprakstīti nākamajā tabulā. 
2.12.1. a) tabula. Apdraudējuma piemēri atkarībā no izdalītās gāzes īpašībām pēc vielu un 
maisījumu saskaršanās ar ūdeni 

Izdalītās 
gāzes veids 

Apdraudējuma piemērs Atsauce uz 
CLP regulu 

Gāze 
(kopumā) 

• Vielas sasilšana

• Vielas izšļakstīšanās un tādēļ, piemēram,
notiek saskare ar ādu, u.c., vai papildu risks
ugunsgrēka dzēšanas laikā

• Spiediena paaugstināšanās un, piemēram,
iepakojuma vai konteinera pārplīšana

II pielikuma 
1.1.3. punkts: papildu 
bīstamības informācija: 

EUH014* 

Uzliesmojoša 
gāze 

• Uzliesmošana

• Uguns uzliesmošana

I. pielikuma
2.12. punkts:
H260/H261

Toksiska gāze • Kaitējums veselībai: akūta intoksikācija II pielikuma 
1.2.1. punkts: papildu 
bīstamības informācija: 

EUH029 

* Informācija par papildu bīstamību sk. 2.12.4.2. nodaļā.

2.12.2 Vielu un maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, definīcija
un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu

CLP regulā vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 
definēti šādi (CLP regulas I pielikuma 2.12. iedaļa): 

I pielikums: 2.12.1. Vielas vai maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 
ir cietas vai šķidras vielas vai maisījumi, kas, saskaroties ar ūdeni, var spontāni uzliesmot 
vai izdalīt uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos. 

61 Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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Ja nav zināma izdalītās gāzes ķīmiskā identitāte, jāpārbauda tās uzliesmojamība (ja vien tā 
neuzliesmo spontāni). Iedalīšanai šajā bīstamības klasē jāizskata visas vielas, kas saskaņā ar 
DSD/DPD direktīvu nav klasificētas kā “Pirofori šķidrumi” vai “Piroforas cietas vielas”, turklāt 
pirms testēšanas saistībā ar iedalīšanu šajā bīstamības klasē ir jāzina dati par uzliesmojamību. 

2.12.4 To  vielu  un  maisījumu  klasificēšana,  kuras  saskarē  ar  ūdeni
izdala  uzliesmojošas gāzes, 

2.12.4.1 Bīstamības apzināšana 

Klasificējot vielas un maisījumus, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 
nepieciešami šādi dati (ja piemērojams): 

• ķīmiskā struktūra;

• šķīdība ūdenī;

• izdalītās gāzes ķīmiskā identitāte un uzliesmojamība;

• testētās vielas vai maisījuma piroforās īpašības;

• cietu vielu daļiņu lielums;

• cietu vielu irdenums;

• kopējā bīstamība;

• informācija par ražošanā vai darbā iegūto pieredzi.

Skatīt arī IR & CSA R.7a. nodaļu: “Parametra specifiskās vadlīnijas”, R.7.1.7. nodaļu (“Šķīdība 
ūdenī”) un R.7.1.14. nodaļu (“Granulometrija”).

Lai pārbaudītu, vai viela vai maisījums satur metālus un/vai metaloīdus, tiek izmantota 
informācija par ķīmisko struktūru. 

Informācija par šķīdība ūdenī tiek izmantota, lai lemtu, vai viela vai maisījums šķīst ūdenī, 
veidojot stabilu maisījumu. To ir iespējams noteikt, arī pamatojoties uz darba pieredzi par 
attiecīgo vielu, piemēram to, vai vielas vai maisījuma ražošanai vai skalošanai tiek izmantots 
ūdens (skatīt 2.12.4.4.1. nodaļu). 

Izdalītās gāzes ķīmiskā identitāte tiek izmantota, lai noteiktu vai šī gāze ir vai nav 
uzliesmojoša. Ja tās ķīmiskā identitāte nav zināma, jāpārbauda gāzes uzliesmojamība (sk. 
2.2. nodaļu). 

Piroforu vielu un maisījumu gadījumā slāpekļa atmosfērā jāizpilda ANO MTC rokasgrāmatas 
III daļas 33.4.1.3.1. punktā aprakstītais ANO N.5. tests, tādēļ pirms testēšanas jāiegūst dati 
par piroforajām īpašībām. 

Lai noteiktu vielas vai maisījuma fizikālo stāvokli, jāzina tā kušanas temperatūra, vārīšanas 
punkts un viskozitāte. Skatiet arī IR & CSA, R.7a. nodaļu “Parametra specifiskās norādes”, 
R.7.1.2. nodaļu “Kušanas temperatūra/sasalšanas temperatūra”, R.7.1.3. nodaļu “Vārīšanās
punkts”) un R.7.1.18. nodaļu “Viskozitāte”.

Lai gan cietām vielām un šķidrumiem ir piemērojams ANO N.5. tests, šie dati ir nepieciešami, 
lai lemtu par to, vai saskaņā ar testa metodi ir nepieciešama informācija par cietu vielu 
irdenumu.  

Klasificējot vielas vai maisījumus, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 
neaizstājami parametri ir cietas vielas vai maisījuma daļiņu lielums un irdenums. Šie parametri 
nozīmīgi ietekmē testa rezultātu, tādēļ ANO N.5. testam ir noteiktas specifiskas prasības 
attiecībā uz daļiņu lielumu un irdenumu. Sīkāku informāciju par testa procedūru sk. 
2.12.4.4.1. nodaļā. 

2.12.8. nodaļā ir atsauces uz kvalitatīviem datiem par fizikālo bīstamību. 

2.12.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 
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2.12.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Vairumam vielu un maisījumu uzliesmojamība pēc saskares ar ūdeni nav tipiska īpašība, tādēļ 
no testēšanas var atteikties, pamatojoties uz apsvērumiem par struktūru, kā arī darba un 
lietošanas pieredzi. 

I pielikums: 2.12.4.1. punkts. Šai klasei jāpiemēro klasificēšanas procedūra šādos 
gadījumos: 

a) vielas vai maisījuma ķīmiskajā struktūrā nav metālu vai metaloīdu; vai

b) pieredze ražošanā vai apstrādē rāda, ka viela vai maisījums nereaģē ar ūdeni, piemēram,
viela tiek ražota ar ūdeni vai tā tiek mazgāta ar ūdeni; vai

c) ir zināms, ka viela vai maisījums šķīst ūdenī, veidojot stabilu maisījumu.

2.12.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 2.12.1. tabula 

Vielu un maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, kritēriji 

Kategorija Kritēriji 

1 

Jebkura viela vai maisījums, kurš apkārtējās vides temperatūrā strauji reaģē ar 
ūdeni un kura izdalītajai gāzei ir tendence spontāni aizdegties, vai kurš 
apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni, un uzliesmojošas gāzes 
izdalīšanās ātrums ir vienāds ar vai lielāks par 10 litriem uz kilogramu vielas 
vienas minūtes laikā. 

2 

Jebkura viela vai maisījums, kas apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar 
ūdeni, un uzliesmojošas gāzes izdalīšanās ātrums ir vienāds ar vai lielāks par 20 
litriem uz kilogramu vielas vienas stundas laikā, un kas neatbilst 1. kategorijas 
kritērijiem. 

3 

Jebkura viela vai maisījums, kas apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar 
ūdeni, un uzliesmojošas gāzes izdalīšanās maksimālais ātrums ir vienāds ar vai 
lielāks par 1 litru uz kilogramu vielas vienas stundas laikā, un kas neatbilst 1. un 
2. kategorijas kritērijiem.

Piezīme 

Tests ar vielu vai maisījumu jāveic tajā fizikālajā formā, kādā tas atrodas. Piemēram, ja 
patērētājiem piedāvātās vielas fizikālās īpašības ir mainītas, lai attiecīgo vielu piegādātu vai 
pārvadātu, un šīs mainītās īpašības atšķiras no tām, kas tai bija, kad to testēja, un ja šīs 
īpašības uzskata par tādām, kas klasifikācijas testā būtiski varētu mainīt vielas raksturīgās 
fizikālās īpašības, šo vielu jātestē arī tās jaunajā fizikālajā stāvoklī. 

2.12.2.2. punkts Vielu vai maisījumu klasificē kā vielu vai maisījumu, kas saskarē ar ūdeni 
izdala uzliesmojošas gāzes, ja spontāna uzliesmošana notiek jebkurā pārbaudes procedūras 
posmā. 
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2.12.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana  

2.12.4.4.1 Testēšanas procedūra 

Testējot jārīkojas uzmanīgi, jo izdalītā gāze var būt toksiska vai kodīga. 

Vielu un maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, testēšanas procedūras ir 
jutīgas attiecībā uz vairākiem ietekmējošiem faktoriem, tādēļ tās jāuztic pieredzējušam 
personālam. Tālāk ir aprakstīti daži no šiem faktoriem. 

2. Iekārta un metode

ANO N.5. testam gāzu izdalīšanās ātruma noteikšanai nav nepieciešama īpaša laboratorijas 
aparatūra vai noteikšanas mērīšanas metode, un nav norādīts neviens atsauces materiāls. Kā 
iepriekš novērots starplaboratoriju pārbaudēs (Kunath, K. et al. 2011), ar atšķirīgām iekārtām 
noteiktais gāzu izdalīšanās ātrums var ievērojami atšķirties. Tādēļ noteikšanas un klasificēšanas 
kļūdu novēršanai un rezultātu validācijai ir nepieciešami atbilstoši kvalitātes kontroles 
pasākumi, kas jānorāda testēšanas pārskatā. 

3. Daļiņu lielums un/vai irdenums

Cietas vielas daļiņu lielums nozīmīgi ietekmē testa rezultātu, tādēļ tad, ja cietas vielas daļiņu, 
kas mazākas par 500 μm, daudzums ir lielāks par 1 % no kopējās masas vai ja viela/maisījums 
ir irdens, pirms testēšanas paraugs jāsamaļ pulverī, lai tiktu ņemta vērā iespējamā daļiņu 
lieluma samazināšanās lietošanas un transportēšanas laikā.  

Noteiktos gadījumos smalcināšana nav piemērojama un/vai paraugu (piemēram, metāla 
granulas) nav iespējams pilnībā samalt tā, lai daļiņas būtu mazākas par 500 µm. 

Testa pārskatā jāsniedz informācija par šo priekšapstrādi un attiecīgajām procedūrām, kā arī 
daļiņu izmēru un irdenumu. 

4. Atmosfēras parametri

Atmosfēras parametru (galvenokārt gaisa spiediena un temperatūras) pārmaiņas testa laikā 
nozīmīgi ietekmē tā rezultātu, tādēļ viela vai maisījums jātestē 20 °C temperatūrā, t.i., 
jāpārliecinās, ka testa iekārta ir aklimatizēta 20 °C temperatūrai. 

No otras puses, testēšanas laikā ir grūti regulēt un stabilizēt gaisa spiedienu. Šī ietekmējošā 
faktora raksturošanai, kā arī lai izvairītos no pseidopozitīviem rezultātiem, ir īpaši ieteicams 
papildu “kontroltests”, un tā rezultāti ir jānorāda testēšanas pārskatā. 

5. Testēšana, izmantojot demineralizētu (destilētu) ūdeni

ANO N.5. testam tiek izmantots ar demineralizēts (destilēts) ūdens. Praksē saskare ar ūdeni 
nozīmē saskari ar šķidru (saldūdens vai jūras) ūdeni vai gaisa mitrumu. Jāņem vērā, ka praksē 
reaģētspēja un tātad arī gāzu izdalīšanās ātrums var atšķirties no tā, kas noteikts, izmantojot 
demineralizētu ūdeni. Tas jāņem vērā, strādājot ar vielām un maisījumiem, kas saskarē ar 
ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. 

6. Maisīšana testa laikā

Parauga vai ūdens maisījuma maisīšana testa laikā var ievērojami ietekmēt tā rezultātu, 
piemēram, ievērojami palielināt vai samazināt gāzu izdalīšanās ātrumu, tādēļ paraugs vai 
ūdens maisījums testa laikā nav jāmaisa nepārtraukti, piemēram, izmantojot automātisku 
magnētisku maisītāju, pat ja testa paraugs ir hidrofobs, un parauga samitrināšana kļūst 
neiespējama (Kunath K. et al., 2011). 

7. Spontāna aizdegšanās

Ja izdalītā gāze spontāni aizdegas bez papildu aizdegšanās avota, t.i., bez liesmas, jāpiemēro 
1. kategorija. Tas nenozīmē, ka izdalītā gāze obligāti ir pirofora, bet bieži nozīmē, ka reakcijas
laikā radusies siltumenerģija ir pietiekama izdalītās gāzes aizdedzināšanai (piemērs ir
ūdeņradis, kas izdalās, nātrijam reaģējot ar ūdeni).
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2.12.4.4.2 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

Lai precīzi interpretētu testa rezultātus, vērtētājam jābūt pietiekamai testa metožu 
izmantošanas pieredzei un zināšanām par iepriekš aprakstītajiem traucējošajiem un 
ietekmējošajiem faktoriem. 

Datu vērtēšanai ir divas stadijas: 

• visu pieejamo datu izvērtēšana; un

• lielākās šaubas radījušo (galveno) pētījumu identificēšana.

2. vai 3. kategorijas piešķiršanas kritērijs ir gāzu izdalīšanās ātrums – attiecīgi 20 un 1 litrs uz
vielas vai maisījuma kilogramu vienas stundas laikā, bet attiecīgais 1. kategorijas kritērijs ir
10 litri gāzes uz vielas vai maisījuma kilogramu jebkuras vienas minūtes laikā (ja gāze
neuzliesmo spontāni). Tas jāņem vērā testēšanas laikā, lai pareizi izvērtētu testa rezultātus.

Ieskaitīšana attiecīgajā bīstamības klasē/kategorijā precizēs nepieciešamos tehniskos līdzekļus, 
bīstamu situāciju novēršanai, un tie apvienojumā ar informāciju par citām drošuma īpašībām, 
piemēram: i) sprādzienbīstamības robežvērtībām, ii) uzliesmošanas punktu (tikai šķidrumiem) 
vai iii) pašaizdegšanās temperatūru, var noteikt nepārprotamus lietošanas ierobežojumus. 

2.12.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Vielas vai maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, tiek klasificēti saskaņā ar 
GHS 2.12.4.1. punktā aprakstīto lēmumu pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par vielu vai maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 
klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas 
kritēriji. 
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2.12.4.a. attēls  Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar vielām vai maisījumiem, kas saskarē 
ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, (GHS 2.12. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika) 

Vai viela saskarē ar ūdeni apkārtējā temperatūrā reaģē lēni, un 
uzliesmojošas gāzes izdalīšanās maksimālais ātrums ir ≥ 1 litrs uz 

kilogramu vielas stundā? 

Vai viela saskarē ar ūdeni apkārtējā temperatūrā viegli reaģē, un vai 
izdalītajai gāzei ir vispārēja tendence spontāni uzliesmot, vai arī viela 

apkārtējā temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes 
izdalīšanās ātrums ir ≥ 10 litri uz kilogramu vielas jebkuras vienas 

minūtes laikā? 

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

Viela/maisījums 

Vai viela saskarē ar ūdeni apkārtējā temperatūrā enerģiski reaģē, un vai 
izdalītajai gāzei ir vispārēja tendence spontāni uzliesmot, vai arī viela 

apkārtējā temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes 
          

2. kategorija

Bīstami 

3. kategorija

Uzmanību 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 
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2.12.5 Ziņošana par  tādu  vielu  un  maisījumu  bīstamību,  kuri  saskarē  ar  ūdeni  
izdala uzliesmojošas gāzes 

2.12.5.1 Vielu un maisījumu piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un 
drošības prasību apzīmējumi 

I pielikums: 2.12.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi vielām vai maisījumiem, kas saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H260: 

Nonākot saskarē ar 
ūdeni, izdala 

uzliesmojošas gāzes, 
kas var spontāni 

aizdegties 

H261: 

Nonākot saskarē ar 
ūdeni, izdala 

uzliesmojošas gāzes 

H261: 

Nonākot saskarē ar 
ūdeni, izdala 

uzliesmojošas gāzes 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P223 

P231 + P232 

P280 

P223 

P231 + P232 

P280 

P231 + P232 

P280 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P335 + P334 

P370 + P378 

335 + P334 

P370 + P378 P370 + P378 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P402 + P404 P402 + P404 P402 + P404 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 P501 P501 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.12.5.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

CLP regulas II pielikumā ir norādīti papildu marķēšanas noteikumi par vielām un maisījumiem, 
kas reaģē ar ūdeni. Saskaņā ar CLP regulas 25. panta 1. punktu šie noteikumi ir attiecināmi uz 
vielām un maisījumiem, kas klasificēti kādā no fizikālās, veselības vai vides bīstamības klasē. 
Attiecībā uz EUH apzīmējumiem nav noteikti kritēriji vai testa metodes. 
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II pielikums: 1.1.3. punkts.     EUH014 – “Aktīvi reaģē ar ūdeni” 

Vielas vai maisījumi, kas spēcīgi reaģē ar ūdeni, piemēram, acetilhlorīds, sārmu metāli, 
titāna tetrahlorīds. 

II pielikums: 1.2.1. punkts.     EUH029 – “Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas 
gāzes” 

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni vai mitru gaisu, potenciāli bīstamā daudzumā 
izdala gāzes, kuras klasificētas akūtas toksicitātes 1., 2. vai 3. kategorijā, piemēram, 
alumīnija fosfīds, fosfora pentasulfīds. 

2.12.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes un ir attiecīgi klasificēti saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai 
saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju 

2.12.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

2.12.6.1.1 Klasificēšanas un marķēšanas atšķirības 

CLP regulā un DSD/DPD direktīvā noteiktie klasificēšanas principi nozīmīgi atšķiras, un visos 
gadījumos tieša pārnešana nav iespējama. 

Visas F; R15 klasifikācijai atbilstošās vielas un maisījumi saskaņā ar CLP regulu ir klasificējami 
kā tādi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. Pareizo kategoriju iespējams piešķirt 
saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju, pamatojoties uz ANO N.5. testa rezultātiem. 

Vielas un maisījumi, kam piešķirta F un R15 frāze un kuru spontāna uzliesmošana ir novērota 
jebkurā ES A.12. testa stadijā, tiek iedalīti 1. kategorijā. Visos citos gadījumos ES A.12. testa 
rezultātu atkārtota izvērtēšana nenodrošinās visu nozīmīgo informāciju (jo nebūs datu par 
gāzes izdalīšanās ātrumu ar vienas minūtes starplaikiem), un pareiza iedalīšana 1., 2. vai 
3. kategorijā ir iespējama, tikai pamatojoties uz ANO N.5. testa rezultātiem (sk.
2.12.4.4.2. nodaļu).

Uzmanību! Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu piroforām vielām un maisījumiem (F; R17) 
ES A.12. testa metode nav piemērojama (skatīt regulā (EK) Nr. 440/2008 aprakstīto 
ES A.12. testa metodes izmantošanas instrukciju), tādēļ papildu klasifikācija nav 
nepieciešama un R15 frāze nav jāpiešķir. No otras puses, CLP regulā un GHS ir noteikts, 
ka  pat piroforas vielas vai maisījumi (F; R17) ir papildus klasificējami kā “Vielas un 
maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes”. Piroforu vielu un 
maisījumu testēšanai saskaņā ar ANO N.5. metodi jānotiek slāpekļa atmosfērā 
(sk. 2.12.6. a) tabulu), tādēļ nav iespējama piroforu vielu vai maisījumu klasifikācijas 
tieša pārnešana, jo šīs vielas un maisījumi reaģē ar ūdeni. 

2.12.6.1.2 Testa procedūru atšķirības 

Starp regulā (EK) Nr. 440/2008 noteikto ES A.12. testa metodi un ANO MTC rokasgrāmatas 
III daļas 33.4.1. apakšpunktā aprakstīto ANO N.5. testu ir nozīmīgas metodoloģiskas atšķirības. 
Galvenās atšķirības ir norādītas nākamajā tabulā: 
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2.12.6. a) tabula. ES A.12. testa metodes un CLP regulā noteiktā ANO N.5. testa atšķirības 

Parametrs ES A.12. testa metode CLP regula un ANO N.5. tests 

Piroforu vielu un 
maisījumu testēšana 

nav nepieciešama jā, slāpekļa atmosfērā 

Gāzu izdalīšanās ātruma 
intervāls 

vienas stundas intervāls:
nepieciešams 

vienas minūtes intervāls:
nav nepieciešams 

vienas stundas intervāls: ir 
nepieciešams 

vienas minūtes intervāls: ir 
nepieciešams (uz 1. kategorijai) 

Parauga lielums 10 g pietiekams (ne vairāk par 25 g), lai 
izdalītu 100–200 ml gāzes 

Ūdens daudzums 10–20 ml nav noteikts 

Iedalīšana kategorijās nē jā 

1., 2. vai 3. kategorija 

Ja procedūras 1.–3. stadijā nav novērota spontāna izdalītās gāzes aizdegšanās, jānosaka tās 
izdalīšanās ātrums. Atšķirībā no ANO N.5. testa ES A.12. testa metode neparedz gāzu 
izdalīšanās ātruma noteikšanu ik pēc minūtes, tādēļ klasificēšana, pamatojoties uz 
ES A.12. testa metodi, nav iespējama, ja gāzes izdalīšanās ir lielāka par vienu litru uz vielas 
kilogramu vai maisījumu stundā. Šajā gadījumā iedalīšana atbilstošā kategorijā var notikt 
saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju un pamatojoties uz ANO N.5. testa rezultātiem. 

Ar F un R15  marķētās vielas un maisījumi, kuru pārvērtēšanas laikā jebkurā ES A.12. testa 
stadijā ir novērota spontāna uzliesmošana, ir iedalāmi 1. kategorijā. Visos citos gadījumos 
ES A.12. testa datu atkārtota izvērtēšana nenodrošinās visu attiecīgo informāciju (jo nebūs 
datu par gāzes izdalīšanās ātrumu ar minūtes intervāliem), un pareiza iedalīšana 1., 2. vai 
3. kategorijā ir iespējama, tikai pamatojoties uz ANO N.5. testa rezultātiem (skatīt
4.1. nodaļu).

Uzmanību! Īpaša uzmanība jāpievērš gadījumiem, kad gāzes izdalīšanās ātrums ir 
atkarīgs no parauga un ūdens relatīvā daudzuma. ES A.12. un ANO N.5. testam ir 
nepieciešams atšķirīgs parauga un ūdens daudzums, tādēļ ar dažādām metodēm iegūti 
testu rezultāti var ievērojami atšķirties. 

Tādēļ par klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt pietiekamām zināšanām un pieredzei par abu 
testa metožu izmantošanu. 

Turklāt jāpiemin, ka atšķiras CLP regulā un GHS noteiktā un ES A.12. testa metodē, kā arī 
ANO MTC rokasgrāmatā norādītā klasificēšanas kritēriju mazākā robežvērtība. 

Saskaņā ar CLP regulu un GHS gāzu izdalīšanās ātruma kritērijs ir: 

• “vienāds vai lielāks par vienu litru uz vielas/maisījuma kilogramu stundā”.

Saskaņā ar ES A.12. testa metodi un ANO MTC rokasgrāmatu tas ir “lielāks par vienu litru uz 
kilogramu vielas/maisījuma stundā”. 



194 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

2.12.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 4. klases 4.3. apakšgrupā ir iekļautas vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. Vielas un maisījumi, kas atbilstoši bīstamo kravu 
noteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG kodam, ICAO TI) ir klasificēti un/vai marķēti kā 
atbilstoši 4.3. apakšgrupai, saskaņā ar CLP regulu tiek klasificēti kā vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.  

2.12.7 Vielu un maisījumu, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 
klasificēšanas piemēri 

2.12.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu piemēri 

Daudzas dažādas ķīmiskas vielas un maisījumi, piemēram, sārmu metāli, alumīnija 
alkilatvasinājumi, metālu alkilsavienojumi, metālu hidrīdi, metālu fosfīdi un dažu metālu pulveri 
saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. Visaptverošs saraksts ir pieejams Bretherick’s 
Handbook of Reactive Chemical Hazards (Urben, 2007).  

2.12.7.1.1 1. piemērs 

CLP regulas kritērijiem atbilstoša pirofora viela 

Viela: magnija alkilatvasinājumi (Nr. sarakstā 012-003-00-4) 

Ķīmiskā struktūra: R2Mg 

Uzliesmojošā gāze: ūdeņradis 

Gāzes izdalīšanās ātrums: nav piemērojams 

Spontāna aizdegšanās: ANO N.5. testa laikā slāpekļa atmosfēras dēļ nav 
iespējama 

DSD klasifikācija: F; R14–17 

Bīstamo kravu klasifikācija: - 

Atsauce: agrākais DSD I pielikums un CLP regulas VI pielikums 

⇒ CLP regulas klasifikācija: Water-react 1; H260 

Pyr. Liq. 1; H250 

Papildu bīstamības informācija: EUH014 
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2.12.7.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošas vielas piemērs 

2.12.7.2.1 2. piemērs 

88 % mangāna etilēna bis (ditiokarbamāta) komplekss ar cinka sāli (mankocebs) 

Gāzes izdalīšanās ātrums: neizdalās 

Spontāna aizdegšanās: nav piemērojama 

Bīstamo kravu klasifikācija: nepieder pie 4.3. klases 

Atsauce: ANO N.5. tests, UN-MTC rokasgrāmatas 
33.4.1.4.5. tabula 

⇒ Klasifikācija saskaņā ar
CLP regulu:

nav klasificēta kā viela, kas saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes 

2.12.8 Atsauces 

William M. Haynes et al. (2012) CRC Handbook of Chemistry and Physics 93rd Edition. CRC 
Press, Taylor and Francis, Boca Raton, FL  

GESTIS-database on hazardous substances: 

http://www.dguv.de/bgia/en/gestis/stoffdb/index.jsp 

O'Neil, Maryadele J. et al. (2016, 2012) The Merck Index - An Encyclopaedia of Chemicals, 
Drugs, and Biologicals (14th Edition – Version 14.9). Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary 
of Merck & Co., Inc. 

Urben, Peter G. (2007). Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 (7th 
Edition). Elsevier. 

Kunath, K., Lüth, P., Uhlig, S. (2011). Interlaboratory test on the method UN Test N.5 / EC 
A.12 “Substances which, in contact with water, emit flammable gases” 2007. Short report. BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung. Berlin. ISBN 978-3-9814634-1-5. 
http://www.bam.de/de/service/publikationen/publikationen_medien/short__report_rv_un_n_5. 
pdf

http://www.dguv.de/bgia/en/gestis/stoffdb/index.jsp
http://www.bam.de/de/service/publikationen/publikationen_medien/short__report_rv_un_n_5.pdf
http://www.bam.de/de/service/publikationen/publikationen_medien/short__report_rv_un_n_5.pdf
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2.13 OKSIDĒJOŠI ŠĶIDRUMI 
2.13.1 Ievads 

“Oksidējošu šķidrumu” kritēriji CLP regulas I  pielikuma 2.13. nodaļā ir identiski GHS62 2.13. 
nodaļas prasībām.  

Oksidējošu šķidrumu bīstamības klasē ir šķidras vielas un maisījumi, kuru bīstamība ir 
raksturīga ar spēju saskarē ar citiem materiāliem izraisīt to aizdegšanos vai veicināt degšanu. 
Citiem materiāliem nav obligāti jāpieder pie kādas bīstamības klases, lai tos varētu 
ietekmēt oksidējošu vielu vai maisījumu klātbūtne, kā tas notiek, piemēram, tad, kad 
cieta viela (piemēram, koksne) ir piesūcināta ar oksidējošu šķidrumu.  

Noteiktas  degošu  materiālu  un  oksidējošu  vielu  vai  maisījumu kombinācijas  var  pat  
spontāni  uzliesmot, būt termiski nestabilas vai veidot sprādzienbīstamu maisījumu, un tas 
nozīmē, ka šīs vielas vai maisījumi var būt sprādzienbīstami vai arī tie var būt uzskatāmi par 
pašreaģējošām vielām vai maisījumiem. 

Lai gan oksidējošie materiāli ir plaši pazīstami, to radītais apdraudējums un īpašības varētu būt 
labāk saprotamas, ja tie tiek apskatīti kā degšanu pastiprinošas vielas vai maisījumi.  

Oksidējošo šķidrumu bīstamības ziņošanas mērķis ir brīdināt par to spēju izraisīt ugunsgrēku vai 
eksploziju vai pastiprināt degšanu. 

Izņemot degšanas bīstamību, papildu bīstamību var radīt toksisku un/vai kairinošu tvaiku 
izdalīšanās. Piemēram, ja degšanā ir iesaistīti nitrāti, var rasties slāpekļa savienojumu tvaiki. 

Oksidējošo vielu vai maisījumu testēšanas procedūras un kritēriji var nebūt piemēroti attiecībā 
uz amonija nitrātu vai tā šķīdumiem, minerālmēslojumiem uz amonija nitrāta bāzes un amonija 
nitrāta emulsijām, suspensijām vai gēliem, tādēļ, klasificējot un marķējot amonija 
nitrātu saturošas vielas vai maisījumus, jāizmanto iegūtā pieredze un jākonsultējas ar 
ekspertiem. To amonija nitrāta emulsiju, suspensiju vai gēlu, kas ir sprāgstvielu 
starpprodukti, klasificēšanas procedūras sk. 2.1. nodaļā. 

I pielikums: 2.13.4.3. punkts 

Ja pārbaudes rezultāti neatbilst iepriekšējai pieredzei, kas gūta, rīkojoties ar vielām un 
maisījumiem vai tos izmantojot, kā rezultātā noskaidrojas, ka materiāli ir oksidējoši, ar 
pieredzi pamatotam lēmumam ir lielāks spēks nekā pārbaudes rezultātiem. 

2.13.2 Oksidējošu šķidrumu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu CLP 

regulā oksidējoši šķidrumi ir definēti šādi: 

I pielikums: 2.13.1. punkts.     Definīcija 

Oksidējošs šķidrums ir šķidra viela vai maisījums, kas, ne vienmēr pats būdamas degošs, 
galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos. 

62Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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2.13.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Ar degošiem materiāliem vai reducētājiem samaisīti oksidējoši šķidrumi var būt 
sprādzienbīstami, un tie ir jāvērtē attiecībā uz iedalīšanu bīstamības klasē “Sprādzienbīstami 
materiāli”, izmantojot arī piemērojamās skrīninga procedūras (sk. 2.8. nodaļu). 

Retos gadījumos maisījumi ar oksidējošiem šķidrumiem var būt pašreaģējoši (skatīt šo 
norādījumu 2.8. nodaļu). Ja ir šaubas, nepieciešams ekspertu slēdziens. 

Oksidējošu vielu vai maisījumu klasificēšanas procedūra un kritēriji nav 
piemērojami organiskajiem peroksīdiem. Saskaņā ar DSD direktīvu organiskie peroksīdi tiek 
uzskatīti par oksidējošām vielām vai maisījumiem, jo to molekulās ir –O–O– saites. 
Vairumam organisko peroksīdu nav oksidējošu īpašību, un galvenā to bīstamība ir saistīta 
ar reaģētspēju un uzliesmojamību. Saskaņā ar CLP regulu organiskie peroksīdi pieder pie 
atsevišķas bīstamības klases (sk. CLP regulas I pielikuma 2.15. sadaļu), un tie nav vērtējami, 
izmantojot aprakstītās oksidējošo šķidrumu vērtēšanas procedūras. Saskaņā ar DSD direktīvu 
organiskie peroksīdi ir klasificēti kā oksidējoši (O; R7), kas nav  pareizi,  jo  to 
lielākajai  daļai  nav  raksturīgas  oksidējošas īpašības.  

Neorganiskie oksidējošie šķidrumi nav uzliesmojoši, tādēļ tie nav klasificējami 
iedalīšanai uzliesmojošu vai piroforu šķidrumu bīstamības klasē. Arī citi šķidrumi, kas 
klasificēti kā oksidējoši, parasti nav uzliesmojoši, tomēr ir iespējami daži izņēmumi. 
Ja ir šaubas, nepieciešams ekspertu slēdziens. 

2.13.4 Vielu un maisījumu kā oksidējošu šķidrumu klasificēšana 

2.13.4.1 Bīstamības apzināšana 

Oksidējoši šķidrumi var izraisīt vai veicināt citu materiālu uzliesmošanu. Lai gan saskaņā 
ar definīciju tas notiek tādēļ, ka izdalās skābeklis, līdzīga ietekme var būt arī halogēniem, 
tāpēc attiecībā uz visām skābekli vai halogēnus saturošajām vielām vai maisījumiem 
principā jāapsver iekļaušana oksidējošu šķidrumu bīstamības klasē. Tas gan nenozīmē, ka visas 
skābekli vai halogēnus saturošās vielas vai maisījumi ir obligāti pakļaujami pilnai testēšanas 
procedūrai.  

2.13.4.1.1 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Šķidrumi, kas klasificēti kā sprādzienbīstami, nav testējami kā oksidējoši šķidrumi. 

Jāizskata organisko peroksīdu iedalīšana organisko peroksīdu bīstamības klasē (sk. 2.15. 
nodaļu). 

Izskatot vielu vai maisījumu iedalīšanu oksidējošu šķidrumu klasē, svarīgs papildfaktors 
ir oksidējošo vielu vai maisījumu izmantošanas darba pieredze, kas norāda uz to 
oksidēšanas spēju. Ja testa rezultāti un ar pieredzi pamatots lēmums atšķiras, priekšroka 
ir dodama pieredzei, nevis testa rezultātiem. 

Pirms vielu vai maisījumu pakļaut pilnai testa procedūrai, ļoti nozīmīga var būt 
ķīmiskās struktūras izvērtēšana, jo tā var novērst nevajadzīgu testēšanu. Personai, kas 
īsteno šo  procedūru, jābūt pietiekamai bīstamo vielu un maisījumu testēšanas un vērtēšanas 
pieredzei. Tālāk tekstā ir iespējamo oksidējošo īpašību teorētiskās vērtēšanas vadlīnijas, 
pamatojoties uz sastāvu un ķīmisko struktūru. Ja ir šaubas, nepieciešams pilns tests. 

Šīs bīstamības klases organiskajām vielām vai maisījumiem klasificēšanas procedūra nav 
jāpiemēro, ja: 

a. viela vai maisījums nesatur skābekli, fluoru vai hloru; vai

b. viela vai maisījums satur skābekli, fluoru vai hloru, bet šie elementi ir ķīmiski saistīti
tikai ar oglekli vai ūdeņradi.

Skābekli vai halogēnus nesaturošām neorganiskām vielām vai maisījumiem klasificēšanas 
procedūra saistībā ar šo bīstamības klasi nav jāpiemēro. 
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Pamatojoties uz teorētiskās vērtēšanas rezultātiem, ir iespējams atšķirt “potenciāli oksidējošas” 
un “neoksidējošas” vielas vai maisījumus, kam attiecīgi ir vai nav nepieciešama tālāka 
testēšana. Pamatojoties uz teorētiskās vērtēšanas rezultātiem, piešķirt bīstamības kategoriju 
nav iespējams. 

Visas iepriekšminētajiem atteikšanās kritērijiem atbilstošās vielas vai maisījumus var droši 
uzskatīt par neoksidējošiem, tādēļ tie nav jātestē un nav uzskatāmi par oksidējošiem 
šķidrumiem, tomēr šādām vielām vai maisījumiem var būt citas bīstamas īpašības, kuru dēļ tie 
jāiedala citās bīstamības klasēs. 

Ja klasificēšanai tiek piedāvāts oksidējošas vielas maisījums ar inertu vielu, kas nav bīstama, 
jāņem vērā, ka: 

• inerta viela pēc definīcijas neveicina oksidējošās vielas oksidēšanās spēju, tādēļ
maisījums nekad nav klasificējams augstākā bīstamības kategorijā;

• ja oksidējošā viela tiek samaisīta ar inertu materiālu, maisījumā samazinot oksidējošās
vielas saturu, oksidēšanas spēja nesamazinās lineāri. Attiecība ir vairāk vai mazāk
logaritmiska un atkarīga no oksidējošās vielas īpašībām. Piemēram, ja maisījums satur
50 % spēcīga oksidētāja un 50 % inerta materiāla, var saglabāties 90 % no oksidējošās
sastāvdaļas sākotnējās oksidēšanas spējas. Maisījumu klasificēšana bez testēšanas,
izmantojot tikai pieejamos sākotnējos oksidējošās vielas testēšanas datus, ir atļauta,
ievērojot ārkārtīgu piesardzību, un tikai tad, ja ir pamatota pieredze.

• cietu oksidējošu vielu ūdens šķīdumu oksidējošās īpašības nav jānosaka un šķīdumi nav
jāklasificē, ja šo vielu kopējā koncentrācija ūdens šķīdumā nav lielāka par 20 % (masas
%).

2.13.4.2 Klasificēšanas kritēriji 

Oksidējošo šķidrumu testēšanas pamatā ir to spēja pastiprināt degoša materiāla degšanu, tādēļ 
testēšanai iesniegtās vielas un maisījumi tiek samaisīti ar degošu materiālu. Kā degošais 
materiāls galvenokārt tiek izmantotas sausas celulozes šķiedras. Pēc tam potenciāli oksidējošā 
šķidruma un celulozes maisījums tiek aizdedzināts, un tā īpašības tiek novērotas un salīdzinātas 
ar atsauces materiāla īpašībām. 

Šķidrumu un celulozes maisījums tiek aizdedzināts noslēgtā autoklāvā, un tiek reģistrēts 
uzliesmošanas un pēc tās notiekošās reakcijas izraisītās spiediena paaugstināšanās ātrums, kas 
tiek salīdzināts ar triju atsauces materiāla maisījumu izraisīto spiediena paaugstināšanās 
ātrumu. Jo lielāka ir testējamā šķidruma oksidēšanas spēja, jo ātrāk paaugstinās spiediens. 

I pielikums: 2.13.2.1. punkts 

Oksidējošu šķidrumu klasificē vienā no trim šīs klases kategorijām, izmantojot pārbaudi O.2, 
kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 34.4.2. punktā, kā 
norādīts 2.13.1. tabulā. 

2.13.1. tabula 

Kritēriji oksidējošiem šķidrumiem 

Kategorija Kritēriji 

1 

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījums ar celulozi masas 
attiecībā 1:1 pārbaudot spontāni aizdegas vai kura maisījumam 
ar celulozi masas attiecībā 1:1 vidējais spiediena 
paaugstināšanās laiks ir mazāks par 50 % no perhlorskābes 
ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 1:1) maisījumam 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1 versija – 2015. gada jūnijs 199 

noteiktā. 

2 

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījumam ar celulozi 
masas attiecībā 1:1 pārbaudot vidējais spiediena 
paaugstināšanās laiks ir mazāks par vai vienāds ar 40 % no 
nātrija hlorāta ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 
1:1) maisījumam noteiktā un kurš neatbilst 1. kategorijas 
kritērijiem. 

3 

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījumam ar celulozi 
masas attiecībā 1:1 pārbaudot vidējais spiediena 
paaugstināšanās laiks ir vienāds ar vai mazāks par 65 % no 
slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 
1:1) maisījumam noteiktā un kurš neatbilst 1. un 2. 
kategorijas kritērijiem. 

Papildinformāciju par netestējamo datu izmantošanu skatīt 2.13.4.3. nodaļā un Urben 
2007. gada publikācijā (skatīt 2.13.7. nodaļu). 

2.13.4.3 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

Oksidējošu šķidrumu testa metodes ir izstrādātas, lai pieņemtu galīgo lēmumu par to 
klasifikāciju. Apsverot iedalīšanu šajā bīstamības klasē, izņemot testēšanu, svarīgs papildfaktors 
ir arī darbā ar oksidējošām vielām vai maisījumiem iegūtā pieredze, kas norāda, ka tie ir 
oksidējoši. Ja testa rezultāts atšķiras no pieredzētā, priekšroka ir dodama ar pieredzi, nevis 
testa rezultātiem pamatotam spriedumam, tomēr viela vai maisījums nav klasificējams zemākā 
kategorijā, pamatojoties tikai uz pieredzi. 

2.13.4.4 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Oksidējoši šķidrumi tiek klasificēti saskaņā ar GHS noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku. 

PIEZĪME: par oksidējošo šķidrumu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā 
nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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2.13.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar oksidējošiem šķidrumiem (GHS 2.13. 
punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika)  

Viela/maisījums ir šķidrums 

Vai testētais maisījums, kura sastāvā ir viela (vai maisījums) un 
celuloze masas attiecībā 1:1, izraisa spiediena paaugstināšanos par 

≥ 2070 kPa (manometrs)? 

Vai testējot maisījumu, kura sastāvā ir viela (vai maisījums) un 
celuloze masas attiecībā 1:1, vidējais spiediena paaugstināšanās 

laiks ir vienāds ar vidējo spiediena paaugstināšanās laiku 
maisījumam, kurā sastāvā ir 65 % slāpekļskābes ūdens šķīdums 

un celuloze masas attiecībā 1:1? 

Vai testējot maisījumu, kura sastāvā ir viela (vai maisījums) un 
celuloze masas attiecībā 1:1, vidējais spiediena paaugstināšanās 

laiks ir vienāds ar vidējo spiediena paaugstināšanās laiku 
maisījumam, kas satur 40 % nātrija hlorāta ūdens šķīdumu un 

celulozi masas attiecībā 1:1? 

Vai testējot maisījumu, kura sastāvā ir viela (vai maisījums) un 
celuloze masas attiecībā 1:1, vidējais spiediena paaugstināšanās 

laiks ir vienāds ar vidējo spiediena paaugstināšanās laiku 
maisījumam, kas satur 50 % perhlorskābes un celulozi masas 

attiecībā 1:1?  

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Bīstami 

3. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Neklasificē 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 
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2.13.4.5 Ziņošana par oksidējošu šķidrumu bīstamību 

2.13.4.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību apzīmējumi 

Piktogrammas un bīstamības apzīmējumi ir izstrādāti kā norādes uz to, ka oksidējošās vielas un 
maisījumi var izraisīt vai veicināt ugunsgrēku vai eksploziju, un ka tās principā ir jānošķir no 
degošiem materiāliem. 

I pielikums: 2.13.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi oksidējošiem šķidrumiem 

1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS 
piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H271: Var izraisīt 
degšanu vai eksploziju; 

spēcīgs oksidētājs 

H272: Var 
pastiprināt 

degšanu, oksidētājs 

H272: Var 
pastiprināt 

degšanu, oksidētājs 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P210 
P220 
P221 
P280 
P283 

P210 
P220 
P221 
P280 

P210 
P220 
P221 
P280 

Drošības prasību 
apzīmējum s 
Reakcija 

P306 + P360 
P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 P501 P501 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir pieejami CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.13.5 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD direktīvu 
vai bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā oksidējoši šķidrumi  

2.13.5.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Izņemot organiskos peroksīdus, vielas un maisījumus, kas saskaņā ar DSD/DPD direktīvu ir 
klasificēti kā “Oksidējoši šķidrumi”, ir iespējams pārklasificēt saskaņā ar CLP regulu. 
DSD/DPD direktīvā noteiktā metode regulā (EK) Nr. 440/2008 ir iekļauta kā ES A.21. testa 
metode. Šīs metodes principi un kritēriji ir identiski GHS metodei. ES A.21. testa metode ir 
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izmantojama tikai tam, lai noteiktu, vai viela vai maisījums ir vai nav oksidējošs, bet nav 
izmantojama “kategoriju” atšķiršanai. 

Tā kā klasificēšanu ierobežojošie kritēriji ir līdzvērtīgi, vielas un maisījumi, kas saskaņā ar 
DSD/DPD direktīvu ir klasificēti kā “Oksidējoši šķidrumi”, atbilst arī CLP regulas kritērijiem, 
tomēr tad ja, pamatojoties uz citiem pieejamajiem datiem (piemēram, izmantojot bīstamo kravu 
klasifikāciju), nav iespējams noteikt atbilstošu kategoriju, būs nepieciešama atkārtota 
testēšana. Saskaņā ar DSD direktīvu organiskie peroksīdi ir klasificēti kā oksidējoši (O; R7), 
tomēr saskaņā ar CLP regulu tie nav iedalāmi oksidējošo šķidrumu bīstamības klasē (sk. 
2.15. nodaļu). 

2.13.5.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 5. klases 5.1. apakšgrupā ir iekļauti oksidējoši šķidrumi un 
oksidējošas cietas vielas, izmantojot tos pašus testus un kritērijus, kas paredzēti CLP regulā, 
tādēļ tad, ja saskaņā ar kādiem no bīstamo kravu paraugnoteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG 
kods, ICAO TI) šķidra viela vai maisījums ir iedalīts 5.1. apakšgrupā (reizēm dēvēta par 
5.1. klasi), saskaņā ar CLP regulu tie parasti arī tiek klasificēti kā oksidējošas šķidras vielas vai 
maisījumi. Bīstamo kravu noteikumu I, II un III iepakojuma grupa tieši atbilst CLP regulas 1., 
2. un 3. kategorijai. Sk. 1.7.2. nodaļu.

2.13.6 Oksidējošo šķidrumu klasificēšanas piemēri 

2.13.6.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Klasificēšanas kritērijiem atbilstošo vielu un maisījumu saraksts ir domāts tikai informatīviem 
mērķiem, un tas nav izsmeļošs. Rezultātu piemērus skatīt ANO MTC rokasgrāmatas 
34.4.2.5. nodaļā. 

• Piesātināts dzelzs (III) nitrāta ūdens šķīdums;

• Piesātināts litija perhlorāta ūdens šķīdums;

• Piesātināts magnija perhlorāta ūdens šķīdums;

• 55 %perhlorskābe;

• 45 % nātrija nitrāta ūdens šķīdums.

2.13.6.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

• Piesātināts niķeļa nitrāta ūdens šķīdums;

• 30 % nātrija nitrāta ūdens šķīdums;

• Piesātināts sudraba nitrāts ūdens šķīdums.

2.13.7 Atsauce

Urben, Peter G. (2007). Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 (7th 
Edition). Elsevier.  
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2.14 OKSIDĒJOŠAS CIETAS VIELAS 
2.14.1 Ievads 

“Oksidējošu cietu vielu” kritēriji CLP regulas I  pielikuma 2 .14. nodaļā ir identiski GHS63 2.14. 
nodaļas prasībām.  

Oksidējošu cietu vielu bīstamības klasē ir vielas un maisījumi, kuru bīstamība ir raksturīga 
ar spēju saskarē ar citiem materiāliem izraisīt to aizdegšanos vai veicināt degšanu. 
Citiem materiāliem nav obligāti jāpieder pie kādas bīstamības klases, lai tos varētu ietekmēt 
oksidējošu cietu  vielu  vai  maisījumu  klātbūtne,  kā  tas  notiek,  piemēram,  tad,
kad  šķidra  degviela  (piemēram, gāzeļļa) ir sajaukta ar oksidējošu cietu vielu. 
Noteiktas degošu materiālu un oksidējošu vielu vai maisījumu kombinācijas var pat spontāni 
uzliesmot, būt termiski nestabilas vai veidot sprādzienbīstamu maisījumu,  un tas  nozīmē,
ka  šīs vielas  vai  maisījumi var būt  sprādzienbīstami vai tie var būt uzskatāmi par 
pašreaģējošām vielām vai maisījumiem. 

Lai gan oksidējošie materiāli ir plaši pazīstami, to radītais apdraudējums un īpašības varētu būt 
labāk saprotamas, ja tie tiek apskatīti kā degšanu pastiprinošas vielas.  

Oksidējošo cieto vielu bīstamības ziņošanas mērķis ir brīdināt par to spēju izraisīt ugunsgrēku 
vai eksploziju vai pastiprināt degšanu. 

Izņemot degšanas bīstamību, papildu bīstamību var radīt toksisku un/vai kairinošu tvaiku 
izdalīšanās. Piemēram, ja degšanā ir iesaistīti nitrāti, var rasties slāpekļa savienojumu tvaiki. 

Oksidējošo vielu vai maisījumu testēšanas procedūras un kritēriji var nebūt piemēroti 
attiecībā uz amonija nitrātu, amonija nitrāta savienojumiem, minerālmēslojumiem uz 
amonija nitrāta bāzes un amonija nitrāta gēliem, tādēļ, klasificējot un marķējot amonija 
nitrātu saturošas vielas vai maisījumus, jāizmanto iegūtā pieredze un jākonsultējas ar 
ekspertiem. To amonija nitrāta gēlu, kas ir sprāgstvielu starpprodukti, klasificēšanas 
procedūras sk. 2.1. nodaļā. 

I pielikums: 2.14.4.3. punkts. 

Ja pārbaudes rezultāti neatbilst iepriekšējai pieredzei, kas gūta, rīkojoties ar vielām un 
maisījumiem vai tos izmantojot, kā rezultātā noskaidrojas, ka materiāli ir oksidējoši, ar 
pieredzi pamatotam lēmumam ir lielāks spēks nekā pārbaudes rezultātiem. 

2.14.2 Oksidējošu cietu vielu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

CLP regulā tekstā oksidējošas cietas vielas ir definētas šādi: 

I pielikums: 2.14.1. punkts.     Definīcija 

Oksidējoša cieta viela ir cieta viela vai maisījums, kas, ne vienmēr pats būdamas degošs, 
galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos. 

Īpaši apsvērumi par daļiņu lielumu 

Cietas vielas oksidējošās īpašības ir atkarīgas no daļiņu lieluma. Mazākas daļiņas nodrošina 
ciešāku kontaktu starp oksidējošu cietu vielu un degošu cietu vielu. Jo mazākas ir daļiņas, jo 
lielāka ir cietās vielas oksidēšanas spēja, tādēļ ir iespējams, ka lielas noteiktas cietas vielas 
daļiņas nav uzskatāmas par bīstamām, bet tā pati cietā viela, kuras daļiņas ir mazākas, ir 
iedalāma oksidējošo cieto vielu bīstamības klasē. 

63Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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Tādēļ ir ļoti svarīgi vielas vai maisījuma oksidējošās īpašības noteikt tādā fizikālajā formā, kādā 
tas faktiski ir pieejams (arī izmantošanai paredzētajā formā, skatīt CLP regulas 8. panta 
6. punktu). Tas ir norādīts CLP regulas I pielikuma 2.14.2.1. punkta piezīmē:

I pielikums, 2.14.2.1. punkts 

[…] 

2. piezīme:: Tests ar vielu vai maisījumu jāveic tajā fizikālajā formā, kādā tas atrodas. Ja,
piemēram, piegādes vai pārvadāšanas vajadzībām ķīmisku produktu fizikālā forma tiek
mainīta tā, ka tā atšķiras no fizikālās formas, kurai veikts tests, un ja tiek uzskatīts, ka šī
mainītā fizikālā forma būtiski varētu mainīt produkta darbību klasifikācijas testā, šo vielu
testē arī jaunā fizikālā formā.

2.14.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Ar degošiem materiāliem vai reducētājiem samaisītas oksidējošas cietas vielas var būt 
sprādzienbīstamas, un tās jāvērtē attiecībā uz iedalīšanu bīstamības klasē “Sprādzienbīstami 
materiāli”, izmantojot arī piemērojamās skrīninga procedūras (sk. 2.1. nodaļu). 

Retos gadījumos maisījumi ar oksidējošām cietām vielām var būt pašreaģējoši (sk. 2.8. nodaļu). 
Ja ir šaubas, nepieciešams ekspertu slēdziens. 

Oksidējošu vielu un maisījumu klasificēšanas procedūra un kritēriji nav piemērojami 
organiskajiem peroksīdiem. Saskaņā ar DSD direktīvu organiskie peroksīdi tiek uzskatīti par 
oksidējošām vielām, jo to molekulās ir –O–O– saites. Vairumam organisko peroksīdu nav 
oksidējošu īpašību, un galvenā to bīstamība ir saistīta ar reaģētspēju un uzliesmojamību. 
Saskaņā ar CLP regulu organiskie peroksīdi pieder pie atsevišķas bīstamības klases (sk. 
CLP regulas I pielikuma 2.15. sadaļu), un tie nav vērtējami, izmantojot aprakstītās oksidējošo 
cieto vielu vērtēšanas procedūras. Saskaņā ar DSD direktīvu organiskie peroksīdi ir klasificēti kā 
oksidējoši (O; R7), kas nav pareizi, jo to lielākajai daļai nav raksturīgas oksidējošas īpašības.  

Neorganiskas oksidējošas cietas vielas nav uzliesmojošas, tādēļ tās nav klasificējamas 
iedalīšanai uzliesmojošu vai piroforu cietu vielu bīstamības klasē. Arī citas cietas vielas, kas 
klasificētas kā oksidējošas, parasti nav uzliesmojošas, tomēr ir iespējami daži izņēmumi. Ja ir 
šaubas, nepieciešams ekspertu slēdziens. 

2.14.4 Vielu un maisījumu kā oksidējošu cietu vielu klasificēšana 

2.14.4.1 Bīstamības apzināšana 

Oksidējošas cietas vielas var izraisīt vai veicināt citu materiālu uzliesmošanu. Lai gan saskaņā ar 
definīciju tas notiek tādēļ, ka izdalās skābeklis, līdzīga ietekme var būt arī halogēniem, tāpēc 
attiecībā uz visām skābekli vai halogēnus saturošajām vielām vai maisījumiem principā jāapsver 
iekļaušana oksidējošu cietu vielu bīstamības klasē. Tas gan nenozīmē, ka visas skābekli vai 
halogēnus saturošās vielas vai maisījumi ir obligāti pakļaujami pilnai testēšanas procedūrai.  

2.14.4.1.1 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Cietas vielas, kas klasificētas kā sprādzienbīstamas, nav testējamas kā oksidējošas cietas vielas. 

Jāizskata organisko peroksīdu iedalīšana organisko peroksīdu bīstamības klasē (sk. 
2.15. nodaļu). 

Izskatot vielu vai maisījumu iedalīšanu oksidējošu cietu vielu klasē, svarīgs papildfaktors ir 
oksidējošo cieto vielu vai maisījumu izmantošanas darba pieredze, kas norāda uz to oksidēšanas 
spēju. Ja testa rezultāti un ar pieredzi pamatots lēmums atšķiras, priekšroka ir dodama 
pieredzei, nevis testa rezultātiem. 

Pirms vielu vai maisījumu pakļaut pilnai testa procedūrai, ļoti nozīmīga var būt ķīmiskās 
struktūras izvērtēšana, jo tā var novērst nevajadzīgu testēšanu. Personai, kas īsteno šo 
procedūru, jābūt pietiekamai bīstamo vielu un maisījumu testēšanas un vērtēšanas pieredzei. 
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Tālāk tekstā ir iespējamo oksidējošo īpašību teorētiskās vērtēšanas vadlīnijas, pamatojoties uz 
sastāvu un ķīmisko struktūru. Ja ir šaubas, nepieciešams pilns tests. 

Šīs bīstamības klases organiskajām vielām vai maisījumiem klasificēšanas procedūra nav 
jāpiemēro, ja: 

a. viela vai maisījums nesatur skābekli, fluoru vai hloru; vai

b. viela vai maisījums satur skābekli, fluoru vai hloru, bet šie elementi ir ķīmiski saistīti tikai
ar oglekli vai ūdeņradi.

Skābekli vai halogēnus nesaturošām neorganiskām vielām vai maisījumiem klasificēšanas 
procedūra saistībā ar šo bīstamības klasi nav jāpiemēro. 

Pamatojoties uz teorētiskās vērtēšanas rezultātiem, ir iespējams atšķirt “potenciāli oksidējošas” 
un “neoksidējošas” vielas un maisījumus, kam attiecīgi ir vai nav nepieciešama tālāka testēšana. 
Pamatojoties uz teorētiskās vērtēšanas rezultātiem, piešķirt bīstamības kategoriju nav 
iespējams. 

Visas iepriekšminētajiem atteikšanās kritērijiem atbilstošās vielas vai maisījumus var droši 
uzskatīt par neoksidējošiem, tādēļ tie nav jātestē un nav uzskatāmi par oksidējošām cietām 
vielām, tomēr šādām vielām vai maisījumiem var būt citas bīstamas īpašības, kuru dēļ tie 
jāiedala citās bīstamības klasēs. 

Ja klasificēšanai tiek piedāvāts oksidējošas vielas maisījums ar inertu vielu, kas nav bīstama, 
jāņem vērā, ka: 

• inerta viela pēc definīcijas neveicina oksidējošās vielas oksidēšanas spēju, tādēļ
maisījums nekad nav klasificējams augstākā bīstamības kategorijā;

• ja oksidējošā viela tiek samaisīta ar inertu materiālu, maisījumā samazinot oksidējošās
vielas saturu, oksidēšanas spēja nesamazinās lineāri. Attiecība ir vairāk vai mazāk
logaritmiska un atkarīga no oksidējošās vielas īpašībām. Piemēram, ja maisījums satur
50 % spēcīga oksidētāja un 50 % inerta materiāla, var saglabāties 90 % no oksidējošās
sastāvdaļas sākotnējās oksidēšanas spējas. Maisījumu klasificēšana bez testēšanas,
izmantojot tikai pieejamos sākotnējos oksidējošās vielas testēšanas datus, ir atļauta,
ievērojot ārkārtīgu piesardzību, un tikai tad, ja ir pamatota pieredze.

2.14.4.2 Klasificēšanas kritēriji 

Oksidējošu cietu vielu testēšanas procedūras pamatā ir to spēja pastiprināt degoša materiāla 
aizdegšanās, tādēļ testēšanai iesniegtā cietā viela tiek samaisīta ar degošu materiālu. Kā 
degošais materiāls galvenokārt tiek izmantotas sausas celulozes šķiedras. Pēc tam potenciāli 
oksidējošās cietās vielas un celulozes maisījums tiek aizdedzināts, un tā īpašības tiek novērotas 
un salīdzinātas ar atsauces materiāla maisījuma īpašībām. 

Cietu vielu un celulozes maisījums tiek aizdedzināts atmosfēras apstākļos, un tiek reģistrēts 
degšanas reakcijai nepieciešamais laiks, lai sadegtu viss maisījums. Jo lielāka ir testējamās 
cietās vielas oksidēšanas spēja, jo lielāks ir degšanas ātrums. 
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I pielikums: 2.14.2.1. punkts. Oksidējošu cietu vielu klasificē vienā no trim šīs klases 
kategorijām, izmantojot pārbaudi O.1, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju 
rokasgrāmatas III daļas 34.4.1. punktā, kā noteikts 2.14.1. tabulā. 

2.14.1. tabula 

Kritēriji oksidējošām cietām vielām 

Kategorija Kritēriji 

1 Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1 
attiecībā (pēc masas) uzrāda vidējo degšanas laiku mazāku par kālija bromāta un 
celulozes 3:2 maisījuma (pēc masas) degšanas laiku. 

2 Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1 
attiecībā (pēc masas) uzrāda vidējo degšanas laiku vienādu ar vai mazāku par 
kālija bromāta un celulozes 2:3 maisījuma (pēc masas) degšanas laiku, un nav 
ievēroti 1. kategorijas kritēriji. 

3 Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1 
attiecībā (pēc masas) uzrāda vidējo degšanas laiku vienādu ar vai mazāku par 
kālija bromāta un celulozes 3:7 maisījuma (pēc masas) degšanas laiku, un nav 
ievēroti 1. un 2. kategorijas kritēriji. 

1. piezīme
Dažas oksidējošas cietas vielas ir sprādzienbīstamas arī zināmos apstākļos (tās uzglabājot
lielos daudzumos). Daži amonija nitrāta veidi var būt sprādzienbīstami ārkārtējos apstākļos,
un šīs bīstamības novērtēšanai var veikt “Pārbaudi par izturību pret detonāciju” (BC kods, 3.
pielikums, 5. pārbaude). Attiecīgu informāciju iekļauj DDL.

1. piezīme var būt piemērojama arī citiem oksidējošajiem amonija sāļiem. Pieredze rāda, ka
amonija nitrāta sprādzienbīstamībai nepieciešamie apstākļi apvieno vairākus faktorus,
piemēram, liela daudzuma (vairāku tonnu) uzglabāšanu, piemaisījumu, piemēram, metālu,
skābju vai organisko vielu, klātbūtni vai pārmērīgu karstumu, piemēram, ugunsgrēka apstākļos.
Regulā (EK) Nr. 2003/2003 ir plaši aprakstīts amonija nitrāta detonācijas noturības tests (RTD).

Papildinformāciju par netestējamo datu izmantošanu sk. 2.14.4.3. nodaļā un Urben, 2007. gada 
publikācijā (sk. 2.14.7. nodaļu). 

2.14.4.3 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

Oksidējošu cietu vielu64 testa metodes ir izstrādātas, lai pieņemtu galīgo lēmumu par to 
klasifikāciju. Apsverot iedalīšanu šajā bīstamības klasē, izņemot testēšanu, svarīgs papildfaktors 
ir arī darbā ar oksidējošām vielām vai maisījumiem iegūtā pieredze, kas norāda, ka tie ir 
oksidējoši. Ja testa rezultāts atšķiras no pieredzētā, priekšroka ir dodama ar pieredzi, nevis 
testa rezultātiem pamatotam spriedumam, tomēr viela vai maisījums nav klasificējams zemākā 
kategorijā pamatojoties tikai uz pieredzi. 

2.14.4.4 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Oksidējošas cietas viela tiek klasificētas saskaņā ar GHS noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku. 

64 Kopš 2012. gada decembra ANO MTC rokasgrāmatā ir iekļauta alternatīva testa metode O.3. (sk. 
dokumentu ST/SG/AC.10/40/Add.2). Tests O.3. ir uzlabota O.1. testa versija, kas paredz citas atsauces 
vielas izmantošanu un gravimetrisku degšanas ātruma noteikšanu. Atsauce uz O.3. testu ir iekļauta 
5. pārskatītajā GHS redakcijā.

PIEZĪME: par oksidējošu cietu vielu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi 
šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1 versija – 2015. gada jūnijs 207 

2.14.4. a) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar oksidējošām cietām vielām (GHS 
2.14. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika) 

Viela/maisījums ir cieta viela 

Vai masas attiecībā 4:1 vai 1:1 pagatavots celulozes un 
testējamā parauga maisījums uzliesmo vai deg? 

Vai masas attiecībā 4:1 vai 1:1 pagatavota celulozes un 
testējamā parauga maisījuma vidējais degšanas laiks ir vismaz 

tikpat ilgs kā vidējais masas attiecībā 3:7 pagatavota kālija 
bromāta un celulozes maisījuma vidējais degšanas laiks?  

Vai masas attiecībā 4:1 vai 1:1 pagatavota celulozes un 
testējamā parauga maisījuma vidējais degšanas laiks ir vismaz 

tikpat ilgs kā vidējais masas attiecībā 2:3 pagatavota kālija 
bromāta un celulozes maisījuma vidējais degšanas laiks? 

Vai masas attiecībā 4:1 vai 1:1 pagatavota celulozes un 
testējamā parauga maisījuma vidējais degšanas laiks ir īsāks 

nekā vidējais masas attiecībā 3:2 pagatavota kālija bromāta un 
celulozes maisījuma vidējais degšanas laiks? 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Bīstami 

3. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Neklasificē 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē 
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2.14.4.5 Ziņošana par oksidējošu cietu vielu bīstamību 

2.14.4.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību apzīmējumi 

Piktogrammas un bīstamības apzīmējumi ir izstrādāti kā norādes uz to, ka oksidējošās vielas un 
maisījumi var izraisīt vai veicināt ugunsgrēku vai eksploziju, un ka tās principā ir jānošķir no 
degošiem materiāliem. 

I pielikums: 2.14.2. tabula 

Marķējuma zīmju elementi oksidējošām cietām vielām 

1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H271: Var izraisīt 
degšanu vai eksploziju; 

spēcīgs oksidētājs 

H272: Var 
pastiprināt 

degšanu, oksidētājs 

H272: Var 
pastiprināt 

degšanu, oksidētājs 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P210 
P220 
P221 
P280 
P283 

P210 
P220 
P221 
P280 

P210 
P220 
P221 
P280 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 

P306 + P360 
P371 + P380 + P375 

P370 + P378 

P370 + P378 P370 + P378 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 P501 P501 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir pieejami CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

2.14.5 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD 
direktīvu vai bīstamo kravu klasifikāciju ir klasificēti kā oksidējošas cietas vielas 

2.14.5.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu izmantojamā cietu vielu oksidēšanas spējas noteikšanas metode 
ir regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktā ES A.17. testa metode. Lai gan šīs metodes princips ir 
diezgan līdzīgs ANO O.1. testa principam, šīs testa metodes nosacījumi un kritēriji nedaudz 
atšķiras. ES A.17. testa metode ir izmantojama tikai tam, lai noteiktu vai viela vai maisījums ir 
vai nav oksidējošs, bet nav izmantojama oksidējošās aktivitātes noteikšanai. 
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Cietas vielas, kas saskaņā ar DSD/DPD direktīvu ir klasificētas kā oksidējošas, kopumā atbilst arī 
CLP regulā noteiktajiem oksidējošo cieto vielu kritērijiem, tomēr tad, ja, pamatojoties uz citiem 
pieejamajiem datiem (piemēram, bīstamo kravu klasifikāciju) nav iespējams noteikt atbilstošu 
kategoriju, ir nepieciešama atkārtota testēšana. Saskaņā ar DSD direktīvu organiskie peroksīdi 
ir klasificēti kā oksidējoši (O; R7), tomēr saskaņā ar CLP regulu tie nav iedalāmi oksidējošu cietu 
vielu bīstamības klasē (sk. 2.15. nodaļu).  

2.14.5.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

UN RTDG paraugnoteikumu 5. klases 5.1. apakšgrupā ir iekļauti oksidējoši šķidrumi un 
oksidējošas cietas vielas, izmantojot tos pašus testus un kritērijus, kas paredzēti CLP regulā, 
tādēļ tad, ja saskaņā ar kādiem no bīstamo kravu paraugnoteikumiem (ADR, RID, ADN un IMDG 
kods, ICAO TI) cieta viela vai maisījums ir iedalīts 5.1. apakšgrupā (reizēm dēvēta par 
5.1. klasi), saskaņā ar CLP regulu tie parasti arī tiek klasificēti kā “Oksidējošas cietas vielas”. 
Bīstamo kravu noteikumu I, II un III iepakojuma grupa tieši atbilst CLP regulas 1., 2. un 
3. kategorijai. Sk. 1.7.2. nodaļu.

2.14.6 Oksidējošo cieto vielu klasificēšanas piemēri 

2.14.6.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Klasificēšanas kritērijiem atbilstošo vielu un maisījumu saraksts ir domāts tikai informatīviem 
mērķiem, un tas nav izsmeļošs. Rezultātu piemērus sk. ANO MTC rokasgrāmatas 
34.4.1.5. nodaļā. 

• Bezūdens kalcija nitrāts;

• Hroma trioksīds;

• Kālija nitrīts;

• Kālija perhlorāts;

• Kālija permanganāts;

• Nātrija hlorāts;

• Nātrija nitrīts;

• Nātrija nitrāts;

• Bezūdens stroncija nitrāts.

2.14.6.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

• Kalcija nitrāta tetrahidrāts;

• Kobalta nitrāta heksahidrāts.

2.14.7 Atsauce

Urben, Peter G. (2007). Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Volumes 1-2 (7th 
Edition). Elsevier. 
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2.15  ORGANISKIE PEROKSĪDI 
2.15.1 Ievads 

“Organisko peroksīdu” kritēriji CLP regulas I pielikuma 2.15. nodaļā ir identiski GHS65 2.15. 
nodaļas prasībām.  

Organisko peroksīdu bīstamības klase ir unikāla tādēļ, ka tā ir vienīgā kategorija, kurā 
ķīmiskas vielas tiek ieskaitītas, pamatojoties uz ķīmisko struktūru. Organiskie peroksīdi nav 
apskatāmi tiem  raksturīgo  īpašību  kontekstā,  jo  tie  ir  ķīmisku  vielu  un  maisījumu
grupa,  kam  var  būt  atšķirīgas īpašības, tomēr peroksīda tips tiek noteikts, to testējot. 

2.15.2 Organisko peroksīdu definīcija un vispārēji apsvērumi par klasificēšanu 

CLP regulā organiskie peroksīdi ir definēti šādi: 

2.15.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Papildus definīcijai (sk. CLP regulas I pielikuma 2.15.1. punktu) organiskie peroksīdi: 

a. var būt uzliesmojoši;

b. karsējot var izdalīt uzliesmojošas gāzes.

Kopumā organiskajiem peroksīdiem nav oksidējošu īpašību vai arī tie ir vāji. 

Kā norādīts UN RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.2.4. nodaļā iekļautajā klasificēto organisko 
peroksīdu sarakstā, papildmarķējums attiecas uz papildu bīstamību. 

65Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 

I pielikums: 2.15.1. punkts     Definīcija 

Organiskie peroksīdi ir šķidras vai cietas organiskas vielas, kuras satur bivalento -O-O- 
struktūru un kuras var uzskatīt par ūdeņraža peroksīda atvasinājumiem, kur viens vai abi 
ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar organiskiem radikāļiem. Ar terminu “organisks peroksīds” 
apzīmē arī peroksīdu maisījumus (preparātus), kas satur vismaz vienu organisku peroksīdu. 
Organiskie peroksīdi ir termiski nestabilas vielas vai maisījumi, kas var strauji eksotermiski 
pašpaātrinoši sadalīties. tiem var piemist viena vai vairākas šādas īpašības: 

i) tās var sadalīties sprādzienbīstamā veidā,

ii) tās var ātri degt,

iii) tās var būt jutīgas pret sadursmi vai berzi,

iv) tās var bīstami reaģēt ar citām vielām.

2.15.1.2. punkts. Uzskata, ka organiskam peroksīdam piemīt sprādzienbīstamas īpašības, ja 
laboratorijas pārbaudē maisījums (preparāts) var detonēt, strauji uzliesmot vai strauji reaģēt, 
ja to karsē slēgtā telpā. 
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CLP regulā saistībā ar organisko peroksīdu klasificēšanas procedūru nav nav paredzēts noteikt 
degšanas īpašības vai jutīgumu pret triecienu un berzi, tomēr šīs īpašības var būt nozīmīgas 
saistībā ar darba drošību (sk. 2.15.4.3.2. nodaļu, papildu testēšana). 

Turklāt jāievēro tālāk norādītais. 

Sprādzienbīstamība 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.1. nodaļas prasībām sprādzienbīstamība nav jānosaka, jo 
loģiskajā shēmā par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz organiskajiem peroksīdiem ir ņemta vērā 
sprādzienbīstamība. Jāatzīmē, ka organiskie peroksīdi var būt sprādzienbīstami, ja ar tiem tiek 
strādāts slēgtā vidē. 

Uzliesmojamība 

Ja  uzliesmošanas  punkts  tiek  uzskatīts  par  nozīmīgu,  ar  šķidro
organisko  peroksīdu  uzliesmojamību saistītie bīstamības apzīmējumi ir pamatojami, 
ņemot vērā atbilstošās kategorijas uzliesmojošo šķidrumu bīstamību (sk. 2.15.4.3.2. 
nodaļu). Tās precizēšanai ir izmantojama CLP regulas VII pielikumā iekļautā pārveidošanas 
tabula. 

2.15.4 Vielu un maisījumu kā organisko peroksīdu klasificēšana 

2.15.4.1 Bīstamības apzināšana 

Organisko peroksīdu iedalīšana vienā no septiņām kategorijām (A–G) ir atkarīga no to 
detonēšanas, degšanas un termiskās sprādzienbīstamības īpašībām, reakcijas uz karsēšanu 
slēgtā telpā, eksplozijas jaudas un organiskā peroksīda desensibilizēšanai pievienotā atšķaidītāja 
veida un koncentrācijas. Droši izmantojamo pieņemamo atšķaidītāju specifikācijas ir aprakstītas 
UN RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.5. nodaļā. Piederība A, B vai C tipam ir atkarīga arī no 
testējamā organiskā peroksīda iepakojuma veida, jo tas ietekmē to, cik noslēgta ir telpa, kurā 
atrodas attiecīgais organiskais peroksīds. Strādājot ar organiskajiem peroksīdiem, jāņem vērā, 
ka izturīgāka iepakojuma dēļ ir iespējamas enerģiskākas reakcijas, organiskajiem peroksīdiem 
sadaloties, tādēļ ir būtiski, lai uzglabāšana un transportēšana notiktu tādā iepakojumā, kas 
pieļaujams konkrētajam organiskā peroksīda tipam, un atbilst ANO iepakojuma, IBC instrukcijas 
(P520/IBC520) vai konteinera instrukcijas (T23) prasībām. 

Kā redzams CLP regulā 2.15.1. attēlā, lēmumu pieņemšanas loģiskajā shēmā ir iekļauti 
tādi tradicionāli sprādzienbīstamības parametri kā, piemēram, detonācijas, straujas degšanas 
un termiskas eksplozijas spēja, tādēļ jānosaka organisko peroksīdu sprādzienbīstamība saistībā 
ar piederību “Sprādzienbīstami materiāli” bīstamības klasei. 

Jau klasificēto organisko peroksīdu saraksts ir pieejams UN RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.2.4. 
nodaļā. 

2.15.4.2 Klasificēšanas kritēriji 

Saskaņā ar CLP regulu organiskie peroksīdi nav klasificēti kā oksidējošas vielas, bet ir iedalīti 
atsevišķā bīstamības klasē. 

I pielikums: 2.15.2.1. punkts Visi organiskie peroksīdi jāuzskata par šīs klases vielām, 
izņemot gadījumus, kad tie satur 

a) ne vairāk kā 1,0 % pieejamā organisko peroksīdu skābekļa, ja ūdeņraža peroksīda
saturs nepārsniedz 1,0 %; vai

b) ne vairāk kā 0,5 % pieejamā organisko peroksīdu skābekļa, ja ūdeņraža peroksīda
saturs pārsniedz 1,0 %, bet nepārsniedz 7,0 %.

[…] 
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Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.15.1. attēlā parādīto lēmuma pieņemšanas loģisko shēmu 
organisko peroksīdu klasificēšanas pamatā ir to ķīmiskā aktivitāte, un tās noteikšanai tiek 
izmantoti gan maza, gan (pēc nepieciešamības) arī lielāka mēroga testi ar iepakotiem 
organiskiem peroksīdiem, tādēļ šai bīstamības klasei nav piemērojama “raksturīgo īpašību” 
koncepcija. 

Saskaņā ar CLP regulā noteiktajiem klasificēšanas kritērijiem organiskie peroksīdi tiek iedalīti 
vienā no septiņām kategorijām (A–G). Klasificēšanas principi ir aprakstīti lēmuma pieņemšanas 
loģiskajā shēmā, kā parādīts CLP regulas 2.15.1. attēlā, un, kā aprakstīts 
ANO MTC rokasgrāmatas II daļā, ir nepieciešami A–H sērijas testi.  

I pielikums: 2.15.2.2. punkts. Organiskos peroksīdus klasificē vienā no septiņām “A līdz G 
tipa” kategorijām šai klasē atbilstīgi turpmākajiem principiemēram 

a) Jebkuru organisko peroksīdu, kas iepakotajā veidā var ātri detonēt vai uzliesmot, definē
kā A TIPA organisko peroksīdu.

b) Jebkuru organisko peroksīdu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas iepakotajā veidā
ātri nedetonē, nedz arī uzliesmo, bet šajā iepakojumā var termiski eksplodēt, definē kā
B TIPA organisko peroksīdu. 

c) Jebkuru organisko peroksīdu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas iepakotajā veidā
nevar ātri detonēt, nedz arī uzliesmot, nedz var šajā iepakojumā termiski eksplodēt,
definē kā C TIPA organisko peroksīdu. 

d) Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudē:

i) detonē daļēji, strauji neuzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē; vai

ii) nemaz nedetonē, uzliesmo lēni un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē, vai

iii) nemaz nedetonē, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, reaģē vidēji,

definē kā D TIPA organisko peroksīdu. 

e) Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē, nedz uzliesmo un,
karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē, definē kā E TIPA organisko peroksīdu.

f) Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē kavitācijas stāvoklī,
nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē, kā arī uzrāda zemu
sprādzienbīstamību vai neuzrāda to nemaz, definē kā F TIPA organisko peroksīdu. 

g) Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē kavitācijas
stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē, kā arī
neuzrāda sprādzienbīstamību, ja tas ir termiski stabils, t.i., SADT iepakojumam ar svaru
50 kg ir 60 o C vai augstāka, un ja šķidros maisījumos kā desensibilizatoru izmanto
atšķaidītāju, kura vārīšanās punkts nav zemāks par 150 o C, definē kā G TIPA organisko
peroksīdu. Ja organiskais peroksīds nav termiski stabils vai ja desensibilizācijai
izmantotā atšķaidītāja vārīšanās punkts ir zemāks par 150 o C, organisko peroksīdu
definē kā F TIPA organisko peroksīdu.

Ja pārbaudi veic iepakojumā un tiek veiktas iepakojuma izmaiņas, veic turpmāku pārbaudi, 
ja tiek uzskatīts, ka iepakojuma izmaiņas ietekmēs pārbaudes rezultātus. 
(1) Skatīt UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 28.1., 28.2., 28.3. apakšsadaļu un
28.3. tabulu.
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Pašlaik klasificēto organisko peroksīdu saraksts ir pieejams UN RTDG paraugnoteikumu 
2.5.3.2.4. nodaļā. 

2.15.4.3 Testēšana un bīstamības informācijas vērtēšana 

2.15.4.3.1 Termiskās stabilitātes testi un temperatūras kontrole 

Lai noteiktu SADT, ir nepieciešami ne tikai lēmuma pieņemšanas loģiskajā shēmā (sk. 
CLP regulu, 2.15.1. attēls) aprakstītie klasificēšanas testi, bet arī attiecīgā organiskā peroksīda 
termiskās stabilitātes noteikšanas rezultāts. SADT noteikšanai var izmantot 
ANO MTC rokasgrāmatas II daļas 28. nodaļā aprakstīto testēšanas metodi. 

SADT ir definēta kā zemākā temperatūra, kurā ir iespējama transportēšanai, darbam un 
uzglabāšanai iepakota organiska peroksīda pašpaātrinoša sadalīšanās. SADT ir kombinēts 
parametrs, ko veido apkārtējā temperatūra, sadalīšanās kinētikas īpašības un iepakojuma 
lielums, kā arī organiskā peroksīda un iepakojuma siltumpārneses īpašības. 

Organiskā peroksīda SADT un tā klasificēšana vienā no septiņām kategorijām (A–G) nav 
saistīta. SADT tiek izmantota drošas darba, uzglabāšanas un transportēšanas temperatūras 
(kontroles temperatūras), kā arī trauksmes (ārkārtas) temperatūras noteikšanai. 

Atkarībā no SADT ir nepieciešama organisko peroksīdu temperatūras kontrole, un CLP regulas 
I pielikuma 2.15.2.3. apakšpunktā aprakstītajiem ir divi tālāk norādītie elementi. 

1. Temperatūras kontroles kritēriji

Organiskie peroksīdi, kam nepieciešama temperatūras kontrole, ir: 

a. B un C tipa organiskie peroksīdi ar SADT ≤ 50 °C;

b. D tipa organiskie peroksīdi ar SADT ≤ 50 °C, kuru karsēšana slēgtā telpā izraisa
vidēji intensīvu reakciju, vai organiskie peroksīdi ar SADT ≤ 45 °C, kuru karsēšana
slēgtā telpā izraisa vāju reakciju vai neizraisa nekādu reakciju; un

c. E un F tipa organiskie peroksīdi ar SADT ≤ 45 °C.

2. Atvasinātās kontroles un ārkārtas temperatūras:

Iepakojuma tips SADT* Kontroles 
temperatūra 

Ārkārtas 
temperatūra 

Atsevišķiem 
iepakojumiem un IBC 

20 °C vai mazāk 

virs 20 līdz 35 °C 

virs 35 °C 

20 °C zem SADT 

15 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

10 °C zem SADT 

5 °C zem SADT 

Konteineri zem 50 °C 10 °C zem SADT 5 °C zem SADT 

*t.i., organisko peroksīdu SADT transportēšanai, darbam un uzglabāšanai iepakojumā.

Jāuzsver, ka SADT ir atkarīga no organisko peroksīdu īpašībām un to iepakojuma vai konteinera 
tilpuma un atdzišanas īpašībām. Pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūra ir zemāka: 

• lielākos iepakojumos vai konteineros; un

• efektīvāk izolētos iepakojumos vai konteineros.

SADT ir nozīme tikai tad, ja ar ar attiecīgo organiskajam peroksīdu tiek atbilstoši strādāts. 
Termiskā stabilitāte var samazināties, ja organiskais peroksīds ir samaisīts ar citām ķīmiskām 
vielām vai saskaras ar nesaderīgiem materiāliem (arī nesaderīga materiāla iepakojumu vai 
konteineru), jo notiek katalītiska sadalīšanās un pazeminās SADT. Tas var palielināt sadalīšanās 
risku, un no šādām situācijām ir jāizvairās. 
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2.15.4.3.2 Papildu apsvērumi un testēšana 

Sprādzienbīstamība 

Drošam darbam ir svarīga organisko peroksīdu triecienjutība, ja organiskie peroksīdi ir izteikti 
sprādzienbīstami (t.i., karsējot slēgtā telpā tie var detonēt, strauji degt vai enerģiski reaģēt), 
saistībā ar darba drošību ir būtiska to triecienjutība (cietām vielām un šķidrumiem) un berzes 
jutība (tikai cietām vielām). Šo īpašību noteikšanas testu metodes ir norādītas 
ANO MTC rokasgrāmatas 3. testu sērijas (3. (a)(ii) un 3(b)(i) testa) aprakstā. Informācija par 
mehānisko jutību jāiekļauj DDL. 

Degšanas īpašības 

Dažās nacionālajās vadlīnijās uzglabāšanas prasību klasificēšanai parasti tiek izmantots 
degšanas ātrums. Šajās nacionālajās vadlīnijās ir norādītas arī testu metodes. 

Uzliesmošanas punkts 

Organisko peroksīdu uzliesmošanas punktam ir nozīme tikai to termiskās stabilitātes 
temperatūras diapazonā. Ja organiskā peroksīda uzliesmošanas punkts ir augstāks par SADT, tā 
noteikšanai nav nozīmes, jo reakcijā iesaistās sadalīšanās produkti. 

PIEZĪME: ja uzliesmošanas punkta noteikšana šķiet pamatota (paredzamā uzliesmošanas 
temperatūra ir zemāka par SADT), ieteicams izmantot testa metodi ar mazu paraugu. Ja 
organiskais peroksīds ir atšķaidīts vai izšķīdināts, uzliesmošanas punktu var ietekmēt 
atšķaidītājs. 

Pašaizdegšanās temperatūra 

Organisko peroksīdu pašaizdegšanās temperatūras noteikšana nav būtiska. Pieejamās testu 
metodes ir paredzētas nesadalošos tvaiku fāzēm, bet organisko peroksīdu tvaiki testēšanas laikā 
sadalās, un nekad nav izslēdzama organisko peroksīdu tvaiku pašaizdegšanās. Šī informācija ir 
jāiekļauj DDL. 

Pašuzliesmošanas temperatūra 

Nav būtiska arī pašuzliesmošanas temperatūras (ir piemērojama cietām vielām) noteikšana, jo 
organisko peroksīdu termisko stabilitāti kvantitatīvi raksturo SADT.  

Kontroles un ārkārtas temperatūras 

Kontroles un ārkārtas temperatūru pamato ar ANO H.4. testa palīdzību noteiktā SADT. 
ANO H.4. testam izmantojamais Djuāra trauks imitē organiskā peroksīda iepakojumu. Ja 
darbam tiek izmantots lielāks organisko peroksīdu daudzums (IBC/konteineri/trauki u.c.) un/vai 
tie ir termiski izolētos konteineros, SADT jānosaka izmantojamajam daudzumam pie attiecīgas 
izolācijas pakāpes. No šīs SADT ir atvasināma Kontroles un Ārkārtas temperatūra (sk. 
2.15.4.3.1. nodaļu). 

2.15.4.3.3 Papildu apsvērumi par klasificēšanu 

Šobrīd CLP regula saistībā ar organisko peroksīdu klasificēšanu neparedz noteikt: 

• mehānisko jutību, t.i., triecienjutību un berzes jutību (saistībā ar izmantošanu);

• degšanas īpašības (saistībā ar uzglabāšanu);

• šķidrumu uzliesmošanas punktu; un

• cietu vielu degšanas ātrumu.
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klasificēt tā, kā klasificē visbīstamāko organiskā peroksīda komponenti. Tomēr, tā kā divas 
stabilas komponentes var veidot termiski mazāk stabilu maisījumu, jānosaka maisījuma 
SADT. 

Piezīme: atsevišķo daļu summa var būt bīstamāka nekā atsevišķās daļas. 

Formulēti Komerciālai izmantošanai sagatavotie organiskie peroksīdi tiek klasificēti pēc to SADT. 

2.15.4.4 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Saskaņā ar CLP regulu attiecībā uz organiskajiem peroksīdiem ir piemērojama lēmuma 
pieņemšanas loģika.  

PIEZĪME: par organisko peroksīdu klasificēšanu atbildīgajai personai jābūt ar pieredzi šajā 
nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 

Papildus jāņem vērā: 

I pielikums: 2.15.4.2. punkts. Jau klasificētu organisko peroksīdu maisījumus var 
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2.15.4. a) attēls. 2.1566 punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar organiskajiem
peroksīdiem 

66 GHS piektajā pārskatītajā redakcijā ieviesti 2.15.1. attēlā aprakstītie organisko peroksīdu klasificēšanas 
procedūras labojumi, kas vēl nav ieviesti CLP regulā ar attiecīgajiem Pielāgojumiem tehniskas un zinātnes 
attīstībai (ATP) un tādēļ šajās norādēs iekļauti tikai informatīvos nolūkos.  

VIELA/MAISĪJUMS 

Vai tas var 
detonēt 

iesaiņotā veidā? 

Vai tas 
izplata 

detonāciju? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas strauji 
uzliesmo 

iesaiņojumā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Vai tas var 
eksplodēt 
iesaiņotā 
veidā? 

Iesaiņojumos, 
kas lielāki par 400 

kg/450 l, vai 
uzskatāms par 

izņēmumu? 

Kāda ir 
sprādzien-
bīstamība? 

Kā to ietekmē 
karsēšana slēgtā 

telpā? 

A 
TIPS B 

TIPS 
C 

TIPS D 
TIPS 

E 
TIPS F 

TIPS 
G 

TIPS 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Vai tas var 
izplatīt 

uzliesmošanu? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

Kā to ietekmē 
karsēšana 

slēgtā telpā? 

1. aile
A pārbaude2. aile

B pārbaude
1.1 Jā 

2.1 Jā 
1.3 Nē 

2.2 Nē 
1.2 Daļēji 

3. aile
C pārbaude

4. aile
C pārbaude

5. aile
C pārbaude

6. aile D
pārbaude

7. aile
E pārbaude

8. aile
E pārbaude

9. aile
E pārbaude

10. aile
G pārbaude

12. aile F pārbaude

13. aile
E pārbaude

3.1 Jā 
strauji 

3.2 Jā lēni 
3.3 Nē 4.1 Jā 

strauji 

6.1 Jā 

2 

5.1 Jā 
strauji 

4.2 Jā lēni 
4.3 Nē 5.3 Nē 

7.1 
Spēcīga 

7.2  Vidēja 
7.3  Zema 
7.4  (1)Nemaz 

8.1 
Spēcīga 

7.3  Zema 
7.4  (3)Nemaz 

8.2  Vidēja 
8.3  Zema 
8.4  (2)Nemaz 

9.1 
Spēcīga 

10.1 Jā 

10.2 Nē 

11.1 Jā 

11.2 Nē 

9.2 Vidēja 11. aile

12.3 Nekāda 

13.2 Nekāda 

13.1 
Zema 

12.1 
Nav zema 
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2.15.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

Saskaņā ar CLP regulu šīs bīstamības klases kritērijiem atbilstošajiem organiskajiem 
peroksīdiem ir piešķirami tālāk norādītie marķējuma elementi. 

I pielikums: 2.15.1. tabula 

Marķējuma zīmju elementi organiskiem peroksīdiem 

Klasifikācija A tips B tips C un D tips E un F tips G tips 

GHS 
piktogrammas 

Šai bīstamības 
kategorijai nav 
atbilstīgu 
marķējuma 
zīmju elementu 

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H240: 
Sakaršana 
var izraisīt 
eksploziju 

H241: 
Sakaršana 
var izraisīt 

degšanu vai 
eksploziju 

H242: 
Sakaršana 
var izraisīt 
degšanu 

H242: 
Sakaršana 
var izraisīt 
degšanu 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Novēršana 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

P210 

P220 

P234 

P280 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Reakcija 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Uzglabāšana 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 

Iznīcināšana 

P501 P501 P501 P501 

2.15.5 Ziņošana par organisko peroksīdu bīstamību 
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Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

Lai gan CLP regulā saistībā ar reakciju67 nav norādīti drošības prasību apzīmējumi, ieteicams 
izskatīt nepieciešamību izmantot tādus pašus apzīmējumus kā pašreaģējošu vielu un maisījumu 
bīstamības klasei.  

Drošības prasību apzīmējums 

Reakcija 

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375

P370 + P378 

P370 + P380 

+ P375

P370 + P378 P370 + P378 

2.15.5.2 Organisko peroksīdu papildu marķēšanas noteikumi 

UN RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.2.4. punktā ir klasificēto organisko peroksīdu saraksts un to 
papildu bīstamība, kuras dēļ nepieciešams papildu marķējums. 

2.15.6 To vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD direktīvu 
un bīstamo kravu klasifikāciju ir organiski peroksīdi  

2.15.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

Saskaņā ar DSD/DPD direktīvu un pamatojoties uz organisko peroksīdu struktūru un sastāvu, 
tie ir klasificēti kā oksidējošas vielas vai maisījumi. CLP regulā organiskie peroksīdi nav 
klasificēti kā oksidējošas vielas, bet ir iekļauti atsevišķā bīstamības klasē. Klasificēšanas 
procedūra ir aprakstīta 2.15.4. nodaļā. Saskaņā ar DSD direktīvu sprādzienbīstamība un 
uzliesmojamība tiek noteikta atsevišķi, izmantojot attiecīgi ES A.14 un A.9. testa metodi. 

CLP regulas VII pielikums saistībā ar noteiktiem klasifikācijas veidiem ļauj tieši pāriet 
no DSD direktīvas uz CLP regulu. Ar O simbolu un R frāzēm marķēto organiskiem peroksīdu 
tieša pārcelšana uz noteiktu A–F tipu nav iespējama. Lai konkrēto organisko peroksīdu 
pareizi pie atbilstoša B–F tipu, var izmantot UN RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.2.4. nodaļu, IBC 
520 un T23. A tipa organiskajiem peroksīdiem ir piemērojami CLP regulā noteiktie 
klasificēšanas principi. 

2.15.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

ANO RTGD paraugnoteikumu 5. klases 5.2. apakšgrupā ir iekļauti organiskie peroksīdi, un UN 
RTDG paraugnoteikumu 2.5.3.2.4. nodaļā ir pašlaik klasificēto organisko peroksīdu 
saraksts. Šajā tabulā ir iekļauti B–F tipa organiskie peroksīdi (un daži G tipa peroksīdi, 
tā sauktie “izņēmuma” organiskie peroksīdi). 

Šajā kontekstā izņēmuma piemērs ir peroksietiķskābe. UN RTDG paraugnoteikumos UN 3149 ir 
aprakstīts kā Stabilizēts ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums ar vienu vai 
vairākām  skābēm  ūdeni,  un  peroksietiķskābes saturs  tajā nav  lielāks  par  5  %. 
Saskaņā ar organisko peroksīdu klasificēšanas procedūru (sk. 2.15.4.4. nodaļā 
aprakstīto lēmuma pieņemšanas loģiku) šis maisījums atbilst G tipa organiskajiem 
peroksīdiem, un tam nav piešķirami marķējuma elementi. Ņemot vērā iepriekšminēto, šis 
maisījums ir klasificējams arī saskaņā ar CLP regulu – kā oksidējošs 2. kategorijas šķidrums. 

2.15.7 Organisko peroksīdu klasificēšanas piemēri 

2.15.7.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu un maisījumu piemēri 

Klasificējamā viela: peroksīda paraugs 

67 Piektajā pārskatītajā GHS redakcijā arī saistībā ar organisko peroksīdu ķīmiskajām reakcijām ir izstrādāti 
drošības paziņojumu apzīmējumi. Tādēļ pamatoti paredzams, ka CLP regulā tie tiks pievienoti nākotnē 
izstrādātajiem ATP. 
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Molekulas formula: nav zināma 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 2.15.2.1. nodaļu vielas aktīvā skābekļa saturs ir 7,40 %, 
tādēļ jāizskata tās iedalīšana organisko peroksīdu bīstamības klasē.  

Saskaņā ar CLP regulas 2.15.1. nodaļā noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku un 
ANO MTC rokasgrāmatas II daļas prasībām klasificēšanas testu rezultāti tiek iegūti šādi: 

KLASIFICĒŠANAS TESTU REZULTĀTI 

1. Organiskā peroksīda nosaukums: peroksīda paraugs 

2. Vispārīgie dati

2.1. Sastāvs: tehniski tīrs (97 %) peroksīds 

2.2. Molekulārā formula: nav zināma

2.3. Aktīvā skābekļa saturs: 7,40 % 

2.4. Fizikālā forma: šķidrums 

2.5. Krāsa: bezkrāsains 

2.6. šķietamais blīvums: 900 kg/m3 

3. Sprādzienbīstamās īpašības (A sērijas tests)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 1. aile: vai peroksīds izplata detonāciju? 

3.1. Metode UN Tests A.1: BAM 50/60 tērauda stobriņa tests 

3.2. Parauga stāvoklis: peroksīda saturs – 97 % 

3.3. Novērojumi: stobriņa fragmentētā daļa: 18 cm 

3.4. Rezultāts: nē 

3.6. Secinājums: 1.3 

4. Sadegšana (C sērijas tests)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 5. aile: vai peroksīds izraisa ātru sadegšanu? 

4.1.  1. metode: laika/spiediena tests (1.C tests) 

4.1.1. Parauga stāvoklis: apkārtējā temperatūra 

4.2.1. Novērojumi: 4000 ms 

4.1.3. Rezultāts: jā, lēni 

4.2.  2. metode: ātras degšanas tests (2.C tests) 

4.2.1. Parauga stāvoklis: temperatūra – 25 °C 

4.2.2. Novērojumi: sadegšanas ātrums – 0,74 mm/s 

4.2.3. Rezultāts: jā, lēni 
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KLASIFICĒŠANAS TESTU REZULTĀTI 

4.3. Galīgais rezultāts: jā, lēni 

4.4. Secinājums: 5.2 

5. Karsēšana slēgtā telpā (E sērijas tests)

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 8. aile: kādu ietekmi rada karsēšana slēgtā telpā? 

5.1.  1. metode: Koenena tests (1.E tests) 

5.1.1. Parauga stāvoklis: - 

5.1.2. Novērojumi: ierobežošanas diametrs – 2,0 mm 

fragmentācijas tips – “F” 

5.1.3. Rezultāts: izteikts 

5.2.  2. metode: Holandes spiedtvertnes tests 

(E.2. tests) 

5.2.1. Parauga stāvoklis: - 

5.2.2. Novērojumi: ierobežošanas diametrs – 6,0 mm (ar 10 g) 

5.2.3. Rezultāts: vidējs 

5.3. Galīgais rezultāts: izteikts 

5.4. Secinājums: 8.1 

6. Sprādzienbīstamības tests iepakojumā (G sērijas
tests )

Lēmumu pieņemšanas loģiskās shēmas 10. aile: vai iepakojumā ir sprādzienbīstams? 

6.1. Metode termiskās sprādzienbīstamības tests iepakojumā 
(G.1. tests) 

6.2. Parauga stāvoklis: 30 litru iepakojums 

6.3. Novērojumi: fragmentācija nenotiek (N.F.) 

6.4. Rezultāts: nē 

6.5. Secinājums: 10.2 

7. Termiskā stabilitāte (ārpus lēmuma pieņemšanas
loģiskās shēmas)

7.1. Metode uzkrātā karstuma uzglabāšanas tests (H.4. tests) 

7.2. Parauga stāvoklis: masa 380 g. Djuāra trauka atdzišanas puslaiks ar 
400 ml DMP –  

10,0 stundas (imitējot iepakotu vielu) 

7.3. Novērojumi: pašpaātrinoša sadalīšanās 35 °C temperatūrā 

30 °C temperatūrā pašpaātrinoša sadalīšanās 
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KLASIFICĒŠANAS TESTU REZULTĀTI 

nenotiek 

7.4. Rezultāts: SADT = 35 °C 

8. Vispārējas piezīmes: lēmuma pieņemšanas loģiskā shēma ir x68. attēlā. 

9. Klasifikācija

Bīstamības klase: organisks C tipa peroksīds, šķidrums, jākontrolē 
temperatūra 

Marķējums:   liesma (GHS02) 

Signālvārds:  bīstami 

Bīstamības apzīmējums: H242: sakaršana var izraisīt degšanu 

Temperatūras kontrole: nepieciešama, pamatojoties uz SADT (35 °C 
iepakojumā) 

Kontroles temperatūra*: 20 °C (iepakojumā) 

Ārkārtas temperatūra*: 25 °C (iepakojumā) 

*Sk. ANO MTC rokasgrāmatas 28.2. tabulu.

2.15.7.2 Papildu piezīmes

Sprādzienbīstamība

Kā minēts 2.15.7.1. nodaļā, viela un maisījums var būt sprādzienbīstams, ja ar to tiek strādāts 
slēgtā telpā un ir mainīts ANO G.1. testa laikā izmantotais iepakojums (testa rezultātus sk. 
iepriekš, 6. punktā). Šī informācija jānorāda DDL.  

2.15.7.1. nodaļā aprakstītajā piemērā ir redzams, ka, karsējot slēgtā telpā, notiek enerģiska 
reakcija (rezultātus sk. 5.3. punktā), tādēļ, izmantojot ANO 3. testa sērijas 3 (a) (ii) testu, (MAB 
Falhammer) ir jānosaka triecienjutība. Šajā piemērā tā ir ir 20 J. Šī informācija jānorāda DDL. 

Degšanas īpašības 

2.15.7.1. nodaļā aprakstītajā piemērā degšanas īpašības (7,0 kg/min/m²) tiek noteiktas saskaņā 
ar Francijā, Vācijā, Nīderlandē un Zviedrijā pašlaik spēkā esošajām nacionālajām vadlīnijām par 
uzglabāšanu. Pamatojoties uz šo attēlu un to, ka šis ir C tipa peroksīds, šajās valstīs ir 
iespējams noteikt uzglabāšanas klasifikāciju.  

Uzliesmošanas punkts 

2.15.7.1. nodaļā aprakstītajā piemērā viela termiski sadalās, pirms tiek sasniegta tvaiku 
uzliesmošanas temperatūra (sk. 2.15.4.3.2. nodaļu), tādēļ noteikt uzliesmošanas punktu nav 
iespējams. 

68 Šim piemēram nav pievienots. 
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2.16  MATERIĀLI, KAS IZRAISA KOROZIJU 
2.16.1 Ievads 

“Materiālu, kas izraisa metālu koroziju” kritēriji CLP regulas I pielikuma 2.16. nodaļā identiski 
GHS69 2.16. nodaļas prasībām.  

“Materiālu, kas izraisa metālu koroziju” bīstamības klases pamatā ir ES klasificēšanas shēmā 
jaunas un CLP regulā pirmoreiz aprakstītas fizikāli-ķīmiskas īpašības. Līdz šim klasificēšanas 
shēmā ir bijusi iekļauta tikai bīstamība veselībai — kodīgums ādai. Zināmā mērā abas šīs 
īpašības ir savstarpēji saistītas viena ar otru, un bīstamo kravu transportēšanas noteikumu 
kontekstā jāapsver iedalīšana 8. klasē, lai gan bīstamības raksturs atšķiras (tiek bojāti materiāli 
vai dzīvi audi). 

Viela vai maisījums, kas normālos apstākļos izraisa metāla koroziju, ir viela vai maisījums, kam 
ir raksturīga spēja neatgriezeniski elektroķīmiski reaģēt ar metāliem un izraisīt būtiskus metālu 
bojājumus vai (dažos gadījumos) pat pilnībā iznīcināt metāla komponentus. Spēja izraisīt metālu 
koroziju ir sarežģīta īpašība, jo tā ir atkarīga gan no attiecīgās vielas (vai maisījuma), gan 
materiāla (metāla) īpašībām. Tas nozīmē, ka korozīva viela vai maisījums materiāla (metāla) 
koroziju izraisa atkarībā no daudziem ārējiem apstākļiem. Atkarībā no materiāla ir iespējami 
daudzi korozijas veidi, ko nosaka konfigurācija, koroziju ierosinošs šķidrums vai šķidra vide, 
metāla īpašības un iespējamā pasivācija, ko korozijas laikā izraisa oksīdu veidošanās. 

Vielas vai maisījuma korozivitāti var ietekmēt daudzi faktori, piemēram, ķīmiskās vielas īpašības 
vai pH. No elektroķīmijas viedokļa korozijas process bieži tiek pētīts, izmantojot Purbē 
diagrammas, kas attēlo sakarību starp elektroķīmisko potenciālu (voltos), ko rada elektriskā 
lādiņa pārnese, un pH vērtību. 2.16.1 a) attēlā ir redzama oglekļa tērauda korozijas diagramma 
(Jones, 1996). 

2.16.1. a) attēls. Potenciālā pH (saukta arī par Purbē) diagramma dzelzij ūdenī 25 °C 
temperatūrā, kas netieši norāda pret koroziju stabilo Fe stabilitātes apgabalu 

69Ceturtā pārskatītā GHS redakcija, Apvienoto Nāciju Organizācija, 2011. 
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Saistībā ar CLP regulas mērķiem tiks izskatīta tikai tāda metālu korozija, ko izraisa vielas un 
maisījumi, kas spēj iedarboties uz oglekļa tēraudu vai alumīniju – diviem visbiežāk 
sastopamajiem metāliem, kas ar ķīmiskajām vielām var saskarties kā iepakojuma vai reaktora 
materiāls. Šeit izmantotā klasificēšanas shēma nedrīkst tikt uzskatīta par korozijnoturīgu 
materiālu (metālu) klasificēšanas metodi. Testēšanai nekādā gadījumā nedrīkst izvēlēties 
tērauda vai alumīnija paraugus, kas apstrādāti ar mērķi paaugstināt izturību pret koroziju. 

2.16.2 Vielu un maisījumu, kas izraisa metālu koroziju, definīcija un vispārēji 
apsvērumi par to klasificēšanu 

Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju, CLP regulā ir definēti šādi: 

I pielikums: 2.16.1. punkts.     Definīcija 

Viela vai maisījums, kas ir kodīgi metāliem, ir viela vai maisījums, kas ķīmiskās darbības 
rezultātā ievērojami bojā vai pat iznīcina metālus. 

2.16.3 Saistība ar citām fizikālām bīstamībām 

Nav tiešas saistības ar citām fizikālām bīstamībām.  

2.16.4 Tādu vielu un maisījumu klasificēšana, kuri izraisa metālu koroziju 

2.16.4.1 Bīstamības apzināšana 

Testējamās vielas vai maisījuma fizikālā stāvokļa nozīme 

CLP regulas I pielikuma 2.16.1. punktā minētajā definīcijā nav atsauces uz vielu vai 
maisījumu fizikālo stāvokli, kas nepieciešams, lai apsvērtu iespējamo iedalīšanu šajā 
bīstamības klasē. Ņemot vērā testa metodi, kas izmantota, vērtējot iespējamu iedalīšanu 
šajā bīstamības klasē, var uzskatīt, ka vismaz gāzes nepieder pie metāliem bīstamu un 
koroziju izraisošu vielu klases. CLP regulā paredzētās bīstamības klases pašlaik nav 
saistītas ne ar gāzu korozivitāti, ne korozīvu gāzu veidošanos, tādēļ šajā gadījumā tās nav 
piemērojamas. 

Saskaņā ar klasificēšanas kritērijiem ir nozīmīgas un izskatāmas tikai tās vielas un maisījumi, 
uz kuriem ir attiecināms ANO C.1. tests (sk. ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 37.4.1.1. 
nodaļu). No ANO MTC rokasgrāmatas 37.4. nodaļā aprakstītajiem klasificēšanas kritērijiem 
ir izslēgtas cietas vielas, bet saistībā ar šo klasi ir izskatāmi “šķidrumi un cietas vielas, kas 
transportēšanas laikā var kļūt šķidras”. 

UN RTDG modeļnoteikumos klasificēšanas mērķiem ir iekļauta frāze “cietas vielas, kas var 
kļūt šķidras”. Cietas vielas var kļūt par šķidrumiem, tām izkūstot, paaugstinoties 
temperatūrai). Jāņem vērā cietas vielas, kuru kušanas temperatūra ir zemāka par 55 °C (tā ir 
ANO C.1. testā nepieciešamā temperatūra). Cits fizikāls veids, kā cietu vielu pārvērst par 
šķidrumu, ir tās izšķīdināšana  ūdenī  vai  citā  šķīdinātājā.  Cietu  vielu,  pēc  kuru  
izšķīdināšanas  tās  var  kļūt  par  šķidrumiem, klasificēšana jāturpina pētīt ekspertiem, 
turklāt var būt jāpielāgo klasificēšanas kritēriji vai testu protokoli (sk. 2.16.4.4.2. nodaļu). 
Mijiedarbību ar šķidrumiem var izraisīt gaisa mitrums vai nejauša saskare ar ūdeni. 
Ražošanas procesā izmantotu ekstrakcijas procesu dēļ iespējams ir saglabājies neliels 
daudzums citu šķīdinātāju, kas praksē var izraisīt koroziju. 

Šķidras vielas un maisījumi jātestē, pirms testēšanas nekādā veidā nemainot to 
īpašības. Saistībā ar citiem gadījumiem (cietām vielām, kas var kļūt šķidras) jāturpina to 
Komiteju ekspertu darbs, kuri par GHS izstrādi un atjaunināšanu ir atbildīgi ANO līmenī. Ir 
nepieciešami vairāk detalizēti norādījumi par šādu vielu vai maisījumu (to, kuri var kļūt šķidri) 
sagatavošanu, lai noteiktu to korozivitāti metāliem. Piemēram, tiek uzskatīts, ka šķidrināšanai 
izmantotā ūdens vai jebkura cita šķīdinātāja daudzums var ievērojami ietekmēt ANO C.1. testa 
rezultātus, un ka tie ne vienmēr atspoguļos reālo situāciju transportēšanas, apstrādes vai 
izmantošanas laikā.  

Dati, kas nav iegūti testos 
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Korozivitātes vērtēšanai pirms testēšanas ir noderīgi šādi parametri: 

• cietu vielu kušanas temperatūra;

• vērtējamo vielu un maisījumu, piemēram, stipru skābju, ķīmiskās īpašības;

• šķidrumu pH.

Sk. arī IR & CSA R.7a. nodaļu “Parametra specifiskās norādes” un R.7.1.2. nodaļu “Kušanas 
temperatūra/sasalšanas temperatūra”.

Arī literatūrā ir pieejama informācija par plaši izmantojamo vielu un šķidrumu “saderības 
tabulām”, kurās ir ņemta vērā izstrādājumu korozivitāte, un šīs tabulas, pamatojoties uz 
ekspertu viedokli, var palīdzēt lemt par testēšanas nepieciešamību pirms vielas iedalīšanas 
metāliem korozīvo vielu bīstamības klasē. 
Iedalīšana šajā bīstamības klasē ir apsverama attiecībā uz šīm vielām un maisījumiem: 

• vielām un maisījumiem ar skābju vai bāzu funkcionālajām grupām;

• halogēnu atomus saturošām vielām vai maisījumiem;

• vielām, kas spēj veidot kompleksus ar metāliem, un šādas vielas saturošiem
maisījumiem.

2.16.4.2 Skrīninga procedūras un atteikšanās no testēšanas 

Uz attiecīgo vielu un maisījumu var norādīt pieredze, un šādos gadījumos papildu testēšana nav 
nepieciešama (piemērus sk. 2.16.7. nodaļā). 

Parasti uz lielāku iespējamību, ka viela vai maisījums ir kodīgs, norāda ekstrēmas pH vērtības, 
tomēr tas nenozīmē, ka ir iespējama tūlītēja iedalīšana bīstamības klasē “Materiāli, kas izraisa 
metālu koroziju”. To pierāda, piemēram, 2.16.1.a. attēlā redzamais piemērs, ka tēraudam visā 
pH vērtību diapazonā, ciktāl tas attiecas uz oglekļa tēraudu, joprojām ir “imunitātes zonas”, 
kurās tas nekorodē). 

Korozivitāte ir tik sarežģīts process, ka maisījuma novērtējums nav ekstrapolējams no tā 
sastāvdaļu līdzīgajām īpašībām, tomēr tad, ja viena nozīmīga maisījuma sastāvdaļa izraisa 
metālu koroziju, ir iespējams, ka metālu koroziju izraisīs arī maisījums, tādēļ ir īpaši ieteicama 
faktiskā maisījuma testēšana. Kā iepriekš minēts, cietas vielas ir grūti testēt atbilstoši 
CLP regulas prasībām, jo ANO C.1. tests ir izstrādāts šķidrumiem. 

Ja sākotnējais tests ar tēraudu vai alumīniju norāda, ka testējamā viela vai maisījums izraisa 
koroziju, nākamais tests ar citu metālu nav nepieciešams. 

2.16.4.3 Klasificēšanas kritēriji 

“Materiāli, kas izraisa metālu koroziju” kādā šīs klases kategorijā tiek iedalīti, pamatojoties uz 
ANO C.1. testa rezultātiem (sk. ANO MTC rokasgrāmatas III daļas 37. nodaļas 37.4. punktu). 

I pielikums: 2.16.1. tabula 

Kritēriji vielām un maisījumiem, kas ir kodīgi metāliem 

Kategorija Kritēriji 

1 Korozijas ātrums uz tērauda vai alumīnija virsmām pārsniedz 6,25 mm gadā 
pārbaudes temperatūrā 55 oC, pārbaudot uz abiem materiāliem. 

2.16.4.4 Testēšana un bīstamības informācijas izvērtēšana 

2.16.4.4.1 Vispārēji apsvērumi 

Ir svarīgi norādīt, ka korozijas ātruma kritēriji nekad netiks piemēroti absolūtā veidā, bet gan 
testa laikā noteikto ātrumu ekstrapolējot kā attiecīgo pieņemto ikgadējo korozijas ātrumu. 
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Jāņem vērā, ka korozijas ātrums laika gaitā var nebūt konstants. Lai lemtu par testa optimālo 
ilgumu un iegūtu rezultātus, var būt nepieciešams ekspertu viedoklis, tomēr ir iespējams 
testēšanas periodu pagarināt no vismaz vienas nedēļas līdz četrām nedēļām, kās arī 
ANO C.1. testam izmantot divus dažādus metālus, jo tas nodrošinās precīzāku rezultātu. 

Neatkarīgi no klasificēšanas rezultāta tas attiecas tikai uz izraisītu tērauda un/vai alumīnija 
koroziju un nesniedz informāciju par korozivitāti attiecībā uz citiem, netestētiem metāliem. 

Vielas un maisījumus iedalot šajā bīstamības klasē, jāatšķir divi CLP regulā neminēti korozijas 
veidi – vienmērīgā un lokālā (piemēram, punktveida korozija vai seklā punktveida korozija).  

2.16.4.a. tabula (sk. ANO MTC rokasgrāmatas 37.4.1.4.1. punktu) ir parādīts attiecīgais 
minimālais masas zuduma ātrums, kura dēļ testējamā viela vai maisījums ir klasificējams kā 
tāds, kas atkarībā no 2 mm bieza metāla parauga īpašībām un iedarbības ilguma izraisa metālu 
vienmērīgu koroziju. Ja tiek izmantotas metāla plāksnes, kuru biezums atšķiras no norādītajiem 
2 mm (sk. komentārus 2.4.2. nodaļā), 2.16.4. a) tabulā un 2.16.4. b) tabulā norādītās vērtības 
ir koriģējamas, jo korozijas process ir atkarīgs no virsmas parauga. 

2.16.4. a) tabula. Paraugu minimālais masas zudums pēc atšķirīga iedarbības ilguma 
(atbilstoši kritērijam – 6,25 mm gadā) 

Iedarbības ilgums Masas zudums 

7 dienas 13,5 % 

14 dienas 26,5 % 

21 dienas 39,2 % 

28 dienas 51,5 % 

2.16.4. b) tabula (sk. ANO MTC rokasgrāmatas 37.4.1.4.2. punktu) ir norādīti kritēriji, kas pamato 
testējamās vielas vai maisījuma klasifikāciju kā tādu, kas atkarībā no iedarbības ilguma 
un lokālā procesa izraisa metālu koroziju. 

2.16.4. b) tabula. Minimālais iespiešanās dziļums pēc attiecīgā iedarbības ilguma (atbilstoši 
kritērijam – 6,25 mm gadā) 

Iedarbības ilgums Minimālais 
iespiešanās dziļums 

7 dienas 120 µm 

14 dienas 240 µm 

21 dienas 360 µm 

28 dienas 480 µm 

Tekstā nav nepārprotami norādīts, ka jāņem vērā arī lokālā un vienmērīgā korozija, tomēr 
lokālās korozijas vērtēšana ir ANO C.1. testa protokola daļa, un faktiski tā ir jāņem vērā, 
turklāt šī nozīmīgā informācija ir jāapraksta DDL, lai gan klasificēšanas rezultāti neatspoguļo 
korozijas veidu.  
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Metāla paraugu atlase 

CLP regula attiecas uz divu veidu metāliem (oglekļa tēraudu un alumīniju), kas atbilst precīzām 
specifikācijām attiecībā uz metāla lokšņu un plākšņu biezumu un tehnisko raksturojumu. Nekādā 
gadījumā nav atļauts izmantot biezākas metāla loksnes, piemēram, lietus materiālus, kuru 
biezums ir samazināts ar jebkādas mehāniskas apstrādes palīdzību. Loksnes (metāla) biezuma 
mehāniska samazināšana var ierosināt korozijas pastiprinātu procesu, jo mainās metāla 
graudainības un piemaisījumu heterogenitāte. Daudz labāk ir izmantot nedaudz atšķirīgas 
specifikācijas metālu pareizā biezumā vai nedaudz atšķirīga biezuma plāksnes paraugu. Ir atzīts, 
ka ne vienmēr būs viegli iegūt iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstoša metāla paraugu. 

Informāciju par šim testam izmantojamā alumīnija vai tērauda veidu sk. ANO MTC rokasgrāmatas 
37.4.1.2. apakšpunktā. 

Minimālais korozīvās vielas tilpums 

Lai nepieļautu nekādus korozijas procesa ierobežojumus tādēļ, ka pirms testēšanas procesa 
beigām ir patērēta visa korozīvā viela vai maisījums, saskaņā ar ANO MTC rokasgrāmatu tā 
minimālajam tilpumam jābūt 1,5 l. (Piezīme: DIN 50905 tāpat kā ASTM G31–72 standarts 
nosaka, ka tilpuma un virsmas laukuma attiecībai jābūt 10 ml/cm²). 

Testa temperatūras pielāgošana 

Korozijas procesi ir atkarīgi no temperatūras, un CLP regulas kontekstā īpašības, kas izraisa 
metālu koroziju, tiek vērtētas noteiktā temperatūrā – 55 ± 1 °C. Izmantojot standartaprīkojumu, 
praksē var būt grūti visā testēšanas laikā gāzes fāzē uzturēt 55 ± 1 °C temperatūru), tādēļ 
šādos gadījumos testēšana ir iespējama nedaudz augstākā un ne tik precīzā temperatūrām 
piemēram, 57 ± 3 °C temperatūrā. 

Atbilstoša testa ilguma izvēle 

Korozijas ātruma (6,25 mm gadā) vērtēšanas pamatā parasti ir testa ilgums, kas nav lielāks par 
vienu mēnesi, tomēr testa procedūru ir iespējams pārtraukt jau pēc vienas nedēļas (sk. 1. 
tabulu). Lemjot par testa ilgumu, jāņem vērā, ka korozijas process nav lineārs, un  ka 
robežgadījumos neatbilstoša testa ilguma dēļ ir iespējams pseidopozitīvs vai pseidonegatīvs 
rezultāts.

Parauga tīrīšana 

Pirms noteikt korozīvās īpašības, paraugi rūpīgi jāattīra no korozijas procesu atlikumiem. Ja 
uz parauga ir saistvielas radīts korodēts slānis, tāpat jāattīra arī kontrolparaugs, lai 
pārliecinātos, ka tīrīšanas procedūra nav nozīmīgi abrazīva. Sīkāku informāciju sk. ANO MTC 
rokasgrāmatas 37.4.1.3. apakšpunktā. 

Šķīstošu cietu vielu testēšana 

Kā minēts 2.15.4.1. nodaļā par cietām vielām, kas pēc izšķīdināšanas ūdenī vai šķīdinātājā kļūst 
šķidras, attiecīgā testēšanas procedūra ir sarežģītāka (tā nav nepārprotami aprakstīta 
ANO C.1. testa protokolā). Cietas vielas vai maisījuma vienkārša izšķīdināšana jebkādā ūdens 
daudzumā neļaus apmierinoši testēt vielas vai maisījuma spēju izraisīt metālu koroziju. 

Specifiskos gadījumos, kad korozijas potenciāls ir saistīts ar šķīdinātāju (bet ne ūdens) atliekām, 
nepieciešams eksperta slēdziens par to, vai tad, kad cietā viela mijiedarbojas ar attiecīgo metāla 
konstrukcijas elementu, ir nepieciešama detalizēta testēšana. 

ANO C.1. testam izmantojamas iekārtas piemērs 

2.16.4.4.2 Papildu piezīmes par labāko testēšanas praksi 

Testēšanai nepieciešamās kvalifikācijas prasības 

Atbilstošo datu vispārējai izvērtēšanai un vielas vai maisījuma korozīvo īpašību noteikšanai 
un īpaši tā testēšanai, ņemot vērā minētos kritērijus, ir nepieciešama noteikta kvalifikācija 
un pieredze. Process ir sarežģīts un daudzpusīgs, tādēļ šīs bīstamības klases vielu un maisījumu 
vērtēšanai bieži ir nepieciešama pieredze. 
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2.16.4.a. attēls  Tirdzniecībā pieejamas un ANO C.1. testam izmantojamas iekārtas 
piemērs 
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2.16.4. b) attēls. Lēmuma pieņemšanas loģika saistībā ar vielām un maisījumiem, kas izraisa 
metālu koroziju (GHS 2.16. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas loģika) 

Viela/maisījums 

Vai testa temperatūrā (55 oC) tērauda vai alumīnija virsmas 
korozijas ātrums, testējot abus materiālus, ir lielāks par 

6,25 mm gadā? 

1. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Jā 

Nē 

2.16.4.5 Lēmuma pieņemšanas loģika 

Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju, tiek klasificēti saskaņā ar GHS 2.16.4.1. 
punktā noteikto lēmumu pieņemšanas loģiku 

PIEZĪME: par vielu un maisījumu, kas izraisa metālu koroziju, klasificēšanu atbildīgajai 
personai jābūt ar pieredzi šajā nozarē un jāpārzina klasificēšanas kritēriji. 
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Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem 

Drošības prasību apzīmējums Novēršana P234 

Drošības prasību apzīmējums Reakcija P390 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana P406 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana 

Piezīme: 

Ja viela vai maisījums ir klasificēts kā tāds, kurš izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgs 
ādai un/vai acīm, izmanto marķēšanas noteikumus 1.3.6. iedaļā. 

Drošības prasību apzīmējumu formulējumi ir norādīti CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

Turklāt CLP regulas I pielikuma 1.3.6. apakšpunktā ir minēta atkāpe no tādu vielu un 
maisījumu marķēšanas prasībām, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav 
kodīgi ādai un/vai acīm. 

I pielikums: 1.3.6. punkts. Vielas vai maisījumi, kuri klasificēti kā tādi, kas 
izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi ādai un/vai acīm 

Vielām vai maisījumiem, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi 
ādai un/vai acīm un kas ir pabeigtā veidā un iepakoti patērētāja lietošanai, nav uz 
marķējuma jānorāda bīstamības piktogramma GHS05. 

2.16.5 Ziņošana par metālu koroziju izraisošu vielu un maisījumu bīstamību 

2.16.5.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības 
prasību apzīmējumi 

CLP regulas I pielikuma 2.16.2. tabulā ir norādīti metālu koroziju izraisošo vielu un maisījumu 
marķējuma elementi. Bīstamības apzīmējumā H290 vārds “var” nozīmē, ka iedalīšana šajā 
bīstamības klasē neattiecas uz visiem metāliem (testēšana ir attiecināma tikai uz oglekļa 
tēraudu un alumīniju), tādēļ šajā bīstamības klasē var būt iekļautas, piemēram, vielas un 
maisījumi, kas klasificēti kā metālu koroziju izraisoši, bet neizraisa citu, pret koroziju vairāk 
noturīgu metālu, piemēram, platīna koroziju.  

Vielām un maisījumiem, kas saskaņā ar 2.16.2. tabulu atbilst šīs bīstamības klases kritērijiem, ir 
izmantojami tālāk noradītie marķējuma elementi. 

I pielikums: 2.16.3. 2.16.2. tabula 

Marķējuma zīmes vielām, kas ir kodīgas metāliem 

Klasifikācija 1. kategorija

GHS piktogramma 
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2.16.6.2 Saistība ar bīstamo kravu klasifikāciju 

Saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumiem 8. klasē ir iekļautas vielas un maisījumi, kas ir kodīgi 
ādai, izraisa metālu koroziju vai kam ir raksturīgas abas šīs īpašības. Vērtīga informācija ir 
iegūstama no UN RTDG paraugnoteikumiem un bīstamo kravu noteikumiem (ADR, RID, ADN un 
IMDG kods, ICAO TI). Esošos testu rezultātus, kas iegūti bīstamo kravu noteikumu (ADR, 
RID, ADN un IMDG kodu, ICAO TI) kontekstā, var piemērot saistībā ar abu veidu 
klasifikāciju, jo ANO C.1. tests kalpo kā atsauce uz abām klasifikācijas sistēmām. 

2.16.7 Vielu un maisījumu, kas izraisa metālu koroziju, klasificēšanas piemēri 

Nākamajā tabulā ir daži vielu un maisījumu piemēri, kas ir vai nav iedalāmi 2.16. 
klasē (pamatojoties uz zināmajiem ANO C.1. testa rezultātiem) salīdzinājumā ar 
paredzētajiem rezultātiem saistībā ar kodīgumu ādai. 

2.16.7.a. tabula 2.16. klasē iedalāmu un neiedalāmu vielu un maisījumu piemēri 

Piezīme: “Kodīgs” – korozīva iedarbība ANO C.1. testa kontekstā; 

“Nav kodīgs” – noturība pret korozīvu iedarbību ANO C.1. testa kontekstā; 

“Pozitīvs” vai “negatīvs” nozīmē to, vai viela ir vai nav kodīga ādai.  

Viela vai maisījums Tērauds Alumīnijs Klasifikācija 
atbilstoši 

CLP regulas 
I pielikuma 
2.16. klasei 

Ādas testa 
rezultāts 

(salīdzinājumam) 

> 70% fluorūdeņražskābe

(UN1790)

Neizraisa 
koroziju 

Izraisa 
koroziju 

Klasificēta Pozitīvs 

Koncentrēta (97%) 
slāpekļskābe (UN2031) 

Neizraisa 
koroziju 

Izraisa 
koroziju 

Klasificēta Pozitīvs 

Kūpošā HNO3 (UN2032) Neizraisa 
koroziju 

Neizraisa 
koroziju 

Neklasificē Pozitīvs 

Atšķaidīta sālsskābe 
(UN1789) 

Izraisa 
koroziju 

Izraisa 
koroziju 

Klasificēta Negatīvs 

NaOH šķīdumi (UN1824) Neizraisa 
koroziju 

Izraisa 
koroziju 

Klasificēti Pozitīvs 

2.16.6 Tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, kuri saskaņā ar DSD un DPD direktīvu 
vai bīstamo kravu klasifikāciju izraisa metālu koroziju 

2.16.6.1 Saskaņā ar DSD un DPD direktīvu klasificēto vielu un maisījumu 
pārklasificēšana 

DSD/DPD direktīvā bīstamības klase “Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju” nav 
paredzēta, tādēļ tieša pāreja nav iespējama. 

Direktīva attiecas tikai uz tām vielām un maisījumiem, kam ir raksturīga ar ietekmi uz veselību 
saistīta īpašība “Kodīgs ādai” (simbols “C” kopā ar R frāzēm R34 vai R35). Parasti šīs vielas un 
maisījumi izteikti korodē metālus, tādēļ tās ir testējamas. 
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2.16.7.1 Metālu plākšņu paraugi pēc koroziju izraisoša maisījuma iedarbības 
2.16.7. a) attēls. Korodēto metāla plākšņu piemēri pēc testēšanas ar kodīgu maisījumu 
atbilstoši UN C.1. testam 

Šajā piemērā redzams, ka korozijai ātrums atšķiras atkarībā no parauga novietojuma attiecībā 
pret kodīgo maisījumu (iegremdēts šķīdumā, atrodas gāzu fāzē virs šķidruma vai uz šķidruma 
un gāzu robežvirsmas). 

2.16.8 Atsauces 

ASTM G31-72(2004) Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals.  
Jones, D.A., Principles and Prevention of Corrosion, 2nd edition, 1996, Prentice Hall, Upper 
SADDle River, NJ. ISBN 0-13-359993-0 Page 50-52. 
DIN 50905-1: 2007, Corrosion of metals - Corrosion testing - Part 1: General guidance 
(Korrosion der Metalle - Korrosionsuntersuchungen - Teil 1: Grundsätze). 

Plāksne ir bijusi 
iegremdēta šķidrajā fāzē 

Plāksne ir atradusies uz 
fāzu robežvirsmas 

Plāksne ir atradusies 
tvaiku fāzē 
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3 3. DAĻA: BĪSTAMĪBAS VESELĪBAI 

3.1 AKŪTA TOKSICITĀTE 
3.1.1 Akūtas toksicitātes definīcija un vispārējie apsvērumi 

I pielikums: 3.1.1.1. punkts. Akūta toksicitāte ir kaitīgā iedarbība, kas rodas 24 stundu 
laikā pēc vienas vielas vai maisījuma devas vai vairāku devu uzņemšanas caur muti vai 
ādu vai 4 stundu laikā pēc to ieelpošanas. 

Akūta toksicitāte ir saistīta ar iedarbību, kas rodas pēc vielas vai maisījuma vienas vai relatīvi 
īsas iedarbības. CLP regulas definīcijā ir ietverts fakts, ka pierādījumi par akūtu toksicitāti 
parasti ir iegūti no testēšanas ar dzīvniekiem. Akūta toksicitāte parasti tiek raksturota ar 
letalitāti un iedarbības laiku, kas ir pamatdati eksperimentālajos protokolos. Tomēr 
klasificēšanas pamatā var būt arī pierādījumi par cilvēku letalitāti tieši pēc iedarbības uz 
cilvēku. Akūtai toksicitātei ir divas bīstamības klases — “Akūta toksicitāte” un “STOT-SE 
(toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība)”. Tās ir neatkarīgas viena no otras un, 
ja tiek izpildīti attiecīgie kritēriji, vielai vai maisījumam var tikt piešķirtas abas klases. Tomēr 
jārīkojas uzmanīgi, lai vienas iedarbības dēļ nepiešķirtu abas klases, kā rezultātā rastos “dubulta 
klasifikācija”, pat gadījumos, ja tiek izpildīti abu klašu kritēriji. Šādā gadījumā jāpiešķir 
atbilstošākā (nopietnākā bīstamība) klase. 

Akūtas toksicitātes klasifikācija galvenokārt tiek noteikta, pamatojoties uz pierādījumiem par 
letalitāti (t.i., LD50/LC50 vērtība) vai par iespēju izraisīt letalitāti (piemēram,  no  fiksētās  devas  
procedūras). Par STOT-SE jādomā, ja ir skaidri pierādījumi par toksicitāti uz specifisku orgānu, 
īpaši, ja tiek novērota toksicitāte, bet nav letalitātes (sk. 3.8. nodaļa). 
Detalizētu informāciju skatiet vadlīnijās par IR/CSA, R.7.4.1.1. nodaļā. 

I pielikums: 3.1.1.2. punkts. Bīstamības klase Akūta toksicitāte ir iedalīta šādi; 

– akūta toksicitāte pēc iedarbības caur muti;
– akūta toksicitāte pēc iedarbības caur ādu;
– akūta toksicitāte ieelpojot.

Katram iedarbības veidam jāizskata klasifikācija, izmantojot šo vadlīniju 3.1.2.2. nodaļā un 
3.1.2.3. nodaļā aprakstīto pieeju. Ja tiek nozīmētas dažādas bīstamības kategorijas, 
akūtas toksicitātes klasificēšanā tiks izmantota nopietnākā bīstamības kategorija, izmantojot 
atbilstošu piktogrammu un signālvārdu. Katram būtiskajam iedarbības veidam bīstamības 
apzīmējums atbilst šī specifiskā veida klasificēšanai. 

3.1.2 Akūtas toksicitātes klasificēšana vielām 

3.1.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana” 

3.1.2.1.1 Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Būtiskā informācija par akūtu toksicitāti var būt pieejama no avotiem, piemēram, nelaimes 
gadījumu ziņojumiem, epidemioloģiskiem pētījumiem, medicīniskās uzraudzības un ziņošanas 
shēmām un Valsts toksikoloģijas centriem. Datiem no pētījumiem ar cilvēkiem, kam tiek 
izvērtēta akūta toksicitāte, jāziņo par nopietnu iedarbību pēc vienas iedarbības reizes vai, ja
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iedarbība ir ilgusi mazāk par 24 stundām, bet, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, iespējams 
izvērtēt datus par nopietnu iedarbību pēc vairākām iedarbības reizēm vairāku dienu garumā. 
Detalizētu informāciju skatiet vadlīnijās par IR/CSA, R.7.4.3.2. nodaļā. 

3.1.2.1.2 Datu noteikšana, kas nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Dati, kas nav iegūti no testiem 

Fizikāli ķīmiskie dati 

Fizikāli ķīmiskās īpašības, piemēram, agregātstāvoklis, forma, šķīdība, tvaika spiediens un daļiņu 
izmērs, ir svarīgi parametri, lai izvērtētu toksicitātes pētījumu un noteiktu atbilstošo 
klasifikāciju. Tas īpaši attiecas uz ieelpošanu, kur vielas agregātstāvoklim un daļiņu izmēram ir 
ievērojama ietekme uz toksicitāti (sk. 3.1.2.3.1. nodaļa). 

(Q)SAR modeļi, ekspertu sistēmas un grupēšanas metodes

Datus, kas nav iegūti testēšanā, var nodrošināt ar tālāk norādītajām pieejām: a) struktūras/
darbības attiecības (SARS) un kvantitatīvās struktūras aktivitātes attiecības (Q)SAR; 
b) ekspertu sistēmas, kurās ietverti (Q)SAR un/vai ekspertu noteikumi; un c) grupēšanas 
metodes (savstarpējās atsauces un kategorijas). Šīs pieejas var lietot akūtas toksicitātes 
izvērtēšanā, ja ķīmiskai vielai tie nodrošina būtiskus un uzticamus (adekvātus) datus. [...] 
Salīdzinājumā ar dažiem parametriem, pastāv relatīvi maz (Q)SAR modeļu un ekspertu sistēmu, 
kas var prognozēt akūtu toksicitāti (sk. Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.4.3.1. nodaļa).

Testēšanas dati: 

In vitro dati 

Akūtas toksicitātes izvērtējumam ES vai OECD ietvaros šobrīd nav oficiāli pieņemti in vitro testi 
(sk. Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.4.3.1. nodaļa). Par visiem pieejamiem pētījumiem jāsniedz 
eksperta atzinums. 

Dati par dzīvniekiem 

Akūtas toksicitātes pētījumos ir izmantoti daudz dažādi pētījumu veidi. Vecāka standarta 
pētījumi bija paredzēti letalitātes noteikšanai un LD50/LC50 aprēķināšanai. Mūsdienīgākos 
pētījumos, piemēram, fiksētas devas procedūrā, tam pretēji tiek izmantoti pierādījumi par 
toksicitāti, nevis letalitāti. Visbiežāk izmantotā eksperimentālo dzīvnieku suga, ko izmanto 
akūtas toksicitātes novērtēšanai, ja vielu uzņem caur muti vai ieelpojot, izmanto žurkas, 
turpretim, lai novērtētu akūtu dermālu toksicitāti, izmanto žurkas vai trušus. 

Pētījumi ar dzīvniekiem ir norādīti sarakstā Vadlīnijās par IR/CA, R.7.4.3.1. nodaļā. 

3.1.2.2 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.1.2.1. punkts. Vielas var iekļaut vienā no četrām toksicitātes 
kategorijām, pamatojoties uz to akūto toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas perorāli, dermāli vai 
ieelpojot, atbilstīgi 3.1.1. tabulā norādītajiem skaitliski izteiktajiem kritērijiem. Akūtas 
toksicitātes vērtību izsaka kā (aptuvenu) LD50 (perorāli, dermāli) vai LC50 (ieelpojot) vērtību 
vai kā aprēķināto akūto toksicitāti (ATE). Skaidrojošās piezīmes ir aiz 3.1.1. tabulas. 

3.1.1. tabula 

Akūtas toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātā akūtā toksicitāte (ATE), 
kas nosaka attiecīgās kategorijas 

Iedarbības ceļš 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
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Caur muti  (mg/kg 
ķermeņa svara) 

ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50< ATE ≤ 300 300< ATE ≤ 
2000 

skatīt a) piezīmi 

b) piezīmi

Caur ādu  (mg/kg 
ķermeņa svara) 

ATE ≤ 50 50 < ATE 
≤ 200 

200 < ATE ≤ 
1000 

1000 < ATE 
≤ 2000 

skatīt a) piezīmi 

b) piezīmi

Gāzes (ppmV (1)) ATE ≤ 100 100 < ATE 
≤ 500 

500 < ATE ≤ 
2500 

2500 < ATE 
≤ 20000 

skatīt: a) piezīmi 

b) piezīmi

c) piezīmi

Tvaiki (mg/l) ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 
2,0 

2,0 < ATE ≤ 10,0 10,0 < ATE 
≤ 20,0 

skatīt: a) piezīmi 

b) piezīmi

c) piezīmi

d) piezīmi

Putekļi un migla 
(mg/l) 

ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE 
≤ 0,5 

1.5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

skatīt: a) piezīmi 

b) piezīmi

c) piezīmi

(1) Gāzu koncentrāciju izsaka miljonajās daļās uz tilpuma vienību (ppmV).

Piezīmes 3.1.1. tabulai 
a) Aprēķināto akūto toksicitāti (ATE) vielas klasificēšanai atvasina, izmantojot LD50/LC50, ja
šīs vērtības ir noteiktas.

b) Aprēķināto akūto toksicitāti (ATE) maisījumā esošas vielas klasificēšanai atvasina,
izmantojot:

- LD50/LC50, ja šīs vērtības ir noteiktas,

- atbilstošo konversijas vērtību no 3.1.2. tabulas, kas attiecas uz diapazona testa
rezultātiem, vai

- atbilstošo konversijas vērtību no 3.1.2. tabulas, kas attiecas uz klasifikācijas
kategoriju.

c) Tabulā dotās akūtā toksiskuma (ATE) robežvērtības attiecībā uz ieelpas toksiskumu
pamatojas uz 4 stundu ilgiem ieelpas testiem. Esošos datus par ieelpas toksiskumu, kas ir
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gūti 1 stundu ilgā ieelpas testā, var konvertēt, dalot tos ar 2, ja tie attiecas uz gāzēm un 
tvaikiem, un ar 4, ja tie attiecas uz putekļiem un miglu. 

Dažām vielām un maisījumiem testa atmosfēru neveido tvaiki vien, bet gan šķidrās un 
tvaiku fāzes maisījums. Citām vielām testa atmosfēru var veidot tvaiki, kas ir tuvu 
gāzveida fāzei. Šajos gadījumos klasifikācija notiek pēc ppmV lieluma, noteikta šādā 
veidā.  1. kategorija (100 ppmV), 2. kategorija (500 ppmV), 3. kategorija (2 500 ppmV), 
4. kategorija (20 000 ppmV).

Terminus “putekļi”, “migla” un “tvaiki” definē šādi:
– putekļi: vielas vai maisījuma cietas daļiņas, kas suspendētas gāzē (parasti gaisā),
– migla: šķidri vielas vai maisījuma pilieni, kas suspendēti gāzē (parasti gaisā),
– tvaiki: vielas vai maisījuma gāzveida forma, kas izdalās no tās/tā cietā vai šķidrā

fizikālā stāvokļa.
d) Putekļi parasti veidojas mehāniskos procesos. Migla parasti veidojas pārsātinātu tvaiku
kondensācijas rezultātā vai šķidrumu fizikālās pārveides rezultātā. Putekļu un miglas
daļiņu izmēri parasti atrodas diapazonā no 1 līdz 100 μm.

 PIEZĪME, kas attiecas uz CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulas c) piezīmi. 

Akūtas toksicitātes, kas rodas ieelpošanas dēļ, klasificēšanas kritēriji attiecas uz 4 stundu ilgu 
eksperimentālu iedarbības periodu. Ja LC50 vērtības ir iegūtas pētījumos, kuros iedarbības ilgums 
ir īsāks vai garāks par 4 stundām, lai varētu veikt tiešu salīdzinājumu ar kritērijiem, šīs vērtības 
var pielāgot 4 stundu ekvivalentam, izmantojot Habera likumu (Cn·t=k). Parametra n vērtība, 
kas katrai vielai ir specifiska, jāizvēlas, izmantojot ekspertu atzinumu. Ja literatūrā nav pieejama 
atbilstošā n vērtība, to reizēm iespējams iegūt no pieejamajiem datiem par letalitāti, izmantojot 
probit modeli (t. i., ar standarta normālo izplatību saistītās inversās kumulatīvās izplatības 
funkcijas). Vai arī ieteicams izmantot dažas standartvērtības (sk. Vadlīnijas par IR/CSA, 
R.7.4.4.1. nodaļa). 

Īpaša uzmanība jāpievērš, kad Habera likums tiek izmantots, lai izvērtētu datus par ieelpošanu 
kodīgai vai vietēji aktīvai vielai. Visos gadījumos Habera likums jāizmanto tikai kopā ar eksperta 
atzinumu. 

Jāatzīmē, ka Vadlīniju par IR/CSA R.7.4.4.1. nodaļā aprakstītie formulējumi par Habera likumu 
neatbilst CLP regulā aprakstītajiem. Tomēr klasificēšanā un marķēšanā jāizmanto CLP regulā 
aprakstītā pieeja. 

3.1.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

3.1.2.3.1 Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Datu no pētījumiem ar cilvēkiem izvērtēšana bieži ir sarežģīta ierobežojumu dēļ, kas aprakstīti 
šo vadlīniju 3.1.2.1.1. nodaļā dažādiem pētījumu veidiem. To starpā ir nenoteiktības, kas 
rodas iedarbības novērtēšanā (t. i., neatbilstoša informācija par vielas daudzumu, kuram 
pacienti tika pakļauti) un nenoteiktas iedarbības citu vielu dēļ. Tādēļ, lai izvērtētu rezultātu 
uzticamību no pētījumiem ar cilvēkiem, tie uzmanīgi jāizvērtē ekspertiem. Jāņem vērā, ka par 
cilvēkiem nav pietiekami daudz stabilas informācijas, lai noteiktu klasifikāciju. Tomēr var 
veikt novērtējumu, ņemot vērā citu pieejamo informāciju, piemēram, datus no pētījumiem ar 
dzīvniekiem. 

Akūtas toksicitātes klasificēšanas pamatā ir deva/koncentrācija, kas izraisa letalitāti (aplēstā 
akūtā toksicitāte, ATE), un to attiecina skaitliskajām vērtībām saskaņā ar CLP regulas I 
pielikuma 3.1.1. tabulu vielu gadījumā (sk. 3.1.2.2. nodaļu) vai izmanto formulās atbilstoši CLP 
regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. un 3.1.3.6.2.3. iedaļai maisījuma gadījumā (sk. 3.1.3.3. nodaļu). 
ATE parasti tiek iegūta no pētījumiem ar dzīvniekiem, bet var lietot datus no pētījumiem ar 
cilvēkiem, ja tādi ir pieejami. Ja ir pieejami dati par cilvēkiem, tie jāizmanto ATE 
aprēķināšanā, ko var tieši lietot klasificēšanai atbilstoši iepriekš aprakstītajam. 
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Lai tieši iegūtu ATE datus par cilvēkiem bez pielāgošanas un nenoteiktības, var lietot minimālo 
devu,  koncentrāciju  vai  diapazonu,  kad  ir  paredzams,  ka  pēc  vienas  iedarbības  uz
cilvēku  iestājas nāve. Sk. 3.1.6.1.1. nodaļā aprakstīto 1. piemēru (metanols). 

Ja nav pieejami precīzi vai kvantitatīvi dati par letālu devu, jāizmanto CLP regulas I 
pielikuma 3.1.3.6.2.1.(b). iedaļā (sk. 3.1.3.3.4. nodaļu) aprakstītā procedūra, izmantojot 
3.1.2. tabulu (sk. 3.1.3.3. nodaļu) un veicot pieejamās informācijas izvērtējumu ar daļēji 
kvantitatīviem vai kvalitatīviem datiem. 

Ir nepieciešams eksperta atzinums par informācijas būtiskumu, uzticamību un atbilstību. Sk. 
2. piemēru (N,N-dimetilanilīns) šo vadlīniju 3.1.6.1.2. nodaļā.

3.1.2.3.2 Datu izvērtēšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

I pielikums: 3.1.2.2. punkts. Īpaši apsvērumi, klasificējot vielas kā akūti toksiskas 

I pielikums: 3.1.2.2.1. punkts. Visbiežāk izmantotā eksperimentālo dzīvnieku suga, ko 
izmanto akūtas toksicitātes novērtēšanai, ja vielu uzņem caur muti vai ieelpojot, ir 
žurkas, turpretim, lai novērtētu akūtu toksicitāti, iedarbojoties caur ādu, izmanto žurkas 
vai trušus. Kad eksperimentāli dati par akūtu toksicitāti ir iegūti, izmantojot vairākas 
dzīvnieku sugas, no apstiprinātajām pareizi veiktajām pārbaudēm ar zinātniska slēdziena 
palīdzību izvēlas vispiemērotāko LD50 vērtību. 

Datu izvērtēšana, kas nav iegūti no testēšanas un kas iegūti in vitro: 
Testēšanas vietā var izmantot Q(SAR), grupēšanas un savstarpējās atsauces rezultātus. Viela 
tiks klasificēta un marķēta, pamatojoties uz šiem datiem, ja metode atbilst REACH regulas XI 
pielikumā aprakstītajiem kritērijiem. Skatiet Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.4.4.1. nodaļā. 

ATE — noteikšana: 

• Pamata LD50/LC50: pieejamie LD50/LC50 pirmajā posmā ir ATE.

• Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām: atbilstoši
CLP regulas I pielikuma 3.1.2. tabulai, diapazonu (t. i., devas/iedarbības koncentrācijas,
kas izraisa akūtu toksicitāti) var noteikt četriem iedarbības ceļiem (centrālā kolonna).
Turklāt atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. tabulā norādītajam, katram akūtās
toksicitātes diapazonam vai klasifikācijas kategorijai (labā kolonna) iespējams piemērot
konvertētos aprēķinātos akūtās toksicitātes punktus (cATpE), sk. 3.1.1. tabulas
(b) piezīmi. Šo cATpE var lietot formulā (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. un
3.1.3.6.2.3. punkts), lai aprēķinātu maisījuma akūto toksicitāti.

• Ja pieejamas vairākas LD50/LC50 vērtības vai no vairākām sugām iegūtās
LD50/LC50 vērtības:

ja pieejamas vairākas eksperimentāli noteiktas ATE vērtības (t. i., LD50, LC50 vērtības vai ATE, 
kas iegūta no pētījumiem, kuros izmantotas neletālas toksicitātes pazīmes), klasificēšanas 
nolūkiem izvēloties atbilstošāko vērtību, jāizmanto ekspertu atzinums. Katram pētījumam 
jāizvērtē piemērotība, nosakot pētījuma kvalitāti un uzticamību, kā arī tā atbilstību analizējamai 
vielai, izvērtējot to tehnisko specifikāciju un fizikālo formu. Klasificēšanā nedrīkst izmantot 
pētījumus, kas nav atbilstoši uzticamības vai citu iemeslu dēļ. 

Vispārēji, klasificēšanas pamatā izmanto mazāko pieejamo ATE vērtību, t. i., mazāko ATE 
vērtību, kas noteikta jutīgākajai no testētajām sugām. Tomēr,  ņemot vērā ekspertu atzinumu, 
iespējams, ka priekšroka dodama citai ATE vērtībai. Ja pieejama informācija par pētījumiem ar 
sugām, kas ir būtiskākās attiecībā uz cilvēkiem, parasti tām dodama priekšroka, salīdzinot ar 
citām sugām. Ja vienai sugai ir plašs ATE vērtību diapazons, informatīvos nolūkos var kopīgi 
izvērtēt pētījumu datus, lai izprastu iegūto dažādo rezultātu iemeslus. Tas nozīmētu iekļaut 
šādu faktoru izskatīšanu: izmantotās dzīvnieku sugas, eksperimentālie protokoli, vielas tīrība un 
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forma vai fāze (piemēram, daļiņu izmēra izkliede putekļu vai miglas gadījumā), kurā tā tika 
testēta, kā arī iedarbības veids un vairāki citi tehniski faktori ieelpošanas pētījumos. Šis 
izvērtējums var palīdzēt izvēlēties atbilstošāko pētījumu. 

Ja no testiem ar dažādiem nesējiem (piemēram, ūdens salīdzinājumā ar kukurūzas eļļu vai tīra 
viela salīdzinājumā ar kukurūzas eļļu) LD50 vērtības ir atšķirīgas, klasificēšanas pamatā 
parasti tiek izmantota mazākā derīgā vērtība. Nav pieļaujams kombinēt pieejamās ATE 
vērtības vai noteikt vidējo. Pētījumi var būt nelīdzvērtīgi (eksperimenta plāns, piemēram, 
protokols, testētā materiāla tīrības pakāpe, izmantotā dzīvnieku suga u. c.), tādēļ tāda 
datu vākšana vai kombinācija nebūs pamatota. 

Ja  ir pieejams pētījums ar 14  dienu garu vai īsāku novērošanas periodu un iedarbība 
tiek novērota tikai pētījuma beigās, LD50 būs maldinošs saskaņā ar OECD vadlīnijām. Ilga 
iedarbības noturība  var  norādīt  uz  kumulatīvu  toksiskumu,  reizēm sakrītot  ar  vienotās  
devas  un atbildes  reakcijas savstarpējo attiecību, kā arī reizēm — ar atšķirībām starp 
sugām. Šāda informācija jāiekļauj, izskatot būtiskākos pierādījumus. 

I pielikums: 3.1.2.3. punkts. Īpaši apsvērumi, klasificējot vielas kā akūti toksiskas, ja 
tās uzņemtas ieelpojot. 
I pielikums: 3.1.2.3.1. punkts. Inhalācijas toksicitātes vienības ir atkarīgas no ieelpotā 
materiāla formas. Vērtības putekļiem un miglām izsaka mg/l. Vērtības gāzēm izsaka 
ppmV. Tā kā tvaiku, daļa no kuriem ir šķidro un tvaiku fāzes maisījumi, pārbaude rada 
grūtības, tabulā vērtības ir dotas mg/l. Tomēr tiem tvaikiem, kas ir tuvāki gāzes fāzei, 
klasifikācijas pamatā ir ppmV. 

Konvertēšana: 
Diferenciācija starp tvaiku un miglu jāveic, pamatojoties uz piesātināto tvaiku koncentrāciju 
(SVC) gaistošām vielām, ko aprēķina šādi: 

SVC [mg/l] = 0,0412 x MW x tvaiku spiediens (tvaiku spiediens hPa pie 20°C). 
Konvertēšana no mg/l uz ppm jāveic, pieņemot, ka apkārtējās vides spiediens 1 atm = 
101,3 kPa un temperatūra ir 25°C: ppm= 24,450 x mg/l x 1/MW. 

Ja LC50 ir ievērojami mazāka par SVC, tad SVC jāizmanto klasificēšanā, ņemot vērā tvaika 
kritērijus; ja LC50 ir tuva SVC vai lielāka par to, tad SVC jāizmanto klasificēšanā, ņemot vērā 
miglas kritērijus (OECD GD 39). 

Apsvērumi attiecībā uz fizikālajiem stāvokļiem, formām vai bioloģisko pieejamību: 

9. panta 5. punkts. Izvērtējot pieejamo informāciju klasificēšanas nolūkā, ražotāji,
importētāji un pakārtoti lietotāji apsver veidus vai agregātstāvokļus, kādos vielu vai
maisījumu laiž tirgū un kādā ir pamats uzskatīt, ka to lietos.

Detalizētu informāciju skatiet šo vadlīniju 1.2. un 1.3. nodaļā. 

Īpaši apsvērumi attiecībā uz aerosoliem (putekļi un migla): 

I pielikums: 3.1.2.3.2. punkts. Ieelpas toksicitātes klasificēšanā īpaši svarīgi ir izmantot 
skaidri definētas vērtības, nosakot ļoti toksisku putekļu un miglu kategorijās. Ieelpotas 
daļiņas, kuru masas vidējais aerodinamiskais diametrs (MMAD) ir no 1 līdz 4 mikroniem, 
nogulsnējas visās žurkas elpošanas ceļu daļās. Šis daļiņu izmērs atbilst maksimālajai devai 
2 mg/l. Lai panāktu izmēģinājumu ar dzīvniekiem rezultātu piemērojamību iedarbībai uz 
cilvēku, izmēģinājumos ar žurkām vislabāk būtu izmantot iepriekš minētos putekļu un miglu 
daļiņu raksturlielumus. 
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Saskaņā ar testa vadlīnijām par akūto toksicitāti ieelpojot, grauzēji jāpakļauj tāda aerosola 
iedarbībai, kas primāri satur daļiņas (ar masas vidējo aerodinamisko diametru (MMAD) – 1-
4 µm), lai daļiņas varētu nogulsnēties visās grauzēju elpošanas ceļu daļās. Šādu īpaši smalku 
daļiņu aerosolu lietošana palīdz izvairīties no daļējas ārpus krūšu kurvja esošu elpceļu 
pārslodzes sugām, kas elpo caur degunu, piemēram, žurkām. Klasificēšanai parasti nevar 
izmantot rezultātus no pētījumiem, kuros vielas testētas ar daļiņu MMAD > 4 µm, bet 
gadījumos, ja ir norādes par augstu toksicitāti, nepieciešams ekspertu atzinums. 

Lielā mērā ieelpojamu putekļu un miglu lietošana ir ideāla, lai pilnvērtīgi izvērtētu vielas 
potenciālās ieelpošanas bīstamību. Tomēr tiek pieņemts, ka šī iedarbība ne vienmēr ataino 
reālos apstākļus. Piemēram, testēšanas nolūkiem cietas vielas bieži tiek mikronizētas līdz lielā 
mērā ieelpojamai formai, bet praksē iedarbosies putekļi ar daudz mazāku ieelpojamību. Līdzīgi 
pastām vai īpaši viskoziem materiāliem ar mazu tvaika spiedienu jāpiemēro efektīvi pasākumi, 
lai izveidotu ar gaisu pārnesamas daļiņas ar pietiekami lielu ieelpojamību, savukārt dažiem 
materiāliem tas var notikt spontāni. Šādās situācijās var rasties specifiskas klasificēšanas un 
marķēšanas problēmas, jo šīs vielas tiek testētas formā (t. i., specifiskā daļiņu izmēra izkliedē), 
kas atšķiras no visām formām, kādās šis vielas tiek laistas tirgū un kādās tās paredzams lietot. 

Pamatojoties uz akūtas ieelpošanas testa nosacījumu attiecināšanu un reālajiem apstākļiem, lai 
iegūtu adekvātu klasifikāciju, ir izstrādāta zinātniska koncepcija. Šī koncepcija ir piemērojama 
tikai vielām vai maisījumiem, par kurām ir pierādīts, ka lokālas iedarbības rezultātā tās izraisa 
akūtu toksicitāti un neizraisa sistēmisku toksicitāti (Pauluhn, 2008). 

Kodīgas vielas 

I pielikums: 3.1.2.3.3. punkts. Ja ir pieejami dati par to, ka toksicitātes mehānisms rada 
kodīgumu, papildus klasifikācijai pēc ieelpas toksicitātes vielu vai maisījumu marķē “kodīgs 
elpošanas ceļiem” (sk. 1. piezīmi 3.1.4.1. punktā). Kodīgumu elpošanas ceļiem definē kā 
elpceļu audu bojāeju pēc to vienreizējas pakļaušanas vielas iedarbībai ierobežotā laikposmā 
analoģiski kā ādas kodīguma gadījumā; tā iekļauj gļotādas bojāeju. Kodīguma novērtējumu 
var pamatot ar eksperta slēdzienu, izmantojot tādus pierādījumus kā pieredzi par cilvēkiem 
un dzīvniekiem, esošos (in vitro) datus, pH vērtības, informāciju par līdzīgām vielām vai 
jebkurus citus atbilstīgus datus. 

Tiek pieņemts, ka kodīgas vielas (un maisījumi) izraisa toksicitāti pēc iedarbības ieelpojot. 
Gadījumos, ja nav veikts akūtas ieelpošanas tests, īpaša uzmanība jāpievērš nepieciešamībai 
ziņot par iespējamo bīstamību. 
Kodīgas vielas (un maisījumi) pēc ieelpošanas var kļūt akūti toksiski līdz dažādai pakāpei un ar 
dažādiem iedarbības veidiem. Tādēļ tikai no datiem par kodīgumu nav iespējams aprēķināt 
precīzu akūtu toksicitāti ieelpojot. 
Paziņošanai par bīstamību akūti toksiskām vielām, kas ir kodīgas, pastāv īpaši noteikumi 
(3.1.4.2. nodaļā). 

3.1.2.3.3 Būtiskāko pierādījumu izvērtējums 

Gadījumos, ja ir pietiekami daudz pierādījumu, kas iegūti no cilvēkiem, un tie atbilst šo 
vadlīniju 3.1.2.2. nodaļā aprakstītajiem kritērijiem, parasti klasificēšana tiek veikta 
atbilstoši akūtas toksicitātes kritērijiem neatkarīgi no citas pieejamās informācijas. 

Ja ir pieejami dati par cilvēkiem, kas nenorāda uz klasifikāciju, bet vēl ir pieejami dati, kas nav 
iegūti  par  cilvēkiem,  bet  kas  norāda  uz  klasifikāciju, tad klasificēšanas pamatā tiek izmantoti 
dati, kas nav iegūti par cilvēkiem, ja vien nav pierādīts, ka dati, kas iegūti par cilvēkiem, aptver 
iedarbības diapazonu no datiem, kas nav iegūti par cilvēkiem, vai ka dati, kas nav iegūti par 
cilvēkiem, nav attiecināmi uz cilvēkiem. Klasificēšana nav nepieciešama, ja dati, kas iegūti no 
cilvēkiem, un dati, kas nav iegūti no cilvēkiem, liecina par to, ka  klasificēšana nav 
nepieciešama.
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Ja nav pieejami dati par cilvēkiem, klasificēšanas pamatā tiek izmantoti citi dati. 

Par eksperta atzinuma lomas un būtiskāko pierādījumu noteikšanu skatiet CLP regulas 
I pielikuma 1.1.1. punktā. 

3.1.2.4 Lēmums par klasifikāciju 

Pamatojoties uz visu pieejamo adekvāto un uzticamo informāciju, klasificēšana jāveic attiecībā 
un visiem iedarbības ceļiem (iedarbība caur muti, ādu, ieelpojot). 

3.1.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Specifiskas robežkoncentrācijas nav piemērojamas akūtas toksicitātes noteikšanai. Turklāt 
aprēķinu formulā tiek ņemta vērā vielu relatīvā iedarbība (sk. 3.1.3.3.3. nodaļu). Šī iemesla dēļ 
akūtas toksicitātes specifiskās robežkoncentrācijas netiks noteiktas CLP regulas VI pielikuma 
3.1. tabulā vai klasifikācijas un marķēšanas sarakstā (CLP regulas 42. pants). 

3.1.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Zemāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir kā papildu norādes. Pirms lēmuma pieņemšanas 
loģikas izmantošanas, personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt 
akūtas toksicitātes klasificēšanu. 

Lai vielas klasifikācija būtu pilnīga, katram iedarbības ceļam, kam pieejami dati un/vai 
informācija, jāizvērtē lēmuma pieņemšanas loģika. Piemēram, ja pamatojoties uz iedarbību caur 
muti ar LD50 ≤5 mg/kg ķermeņa svaru, viela ir klasificēta 1. kategorijā (2. lodziņā, (a) punktā 
atbilde bija “Jā”), jādodas atpakaļ uz 2. lodziņu, ja ir pieejami dati par iedarbību caur ādu vai 
ieelpojot un jāpabeidz klasificēšana (b) un (c)-(e) punktam. Ja dati ir pieejami par visiem trim 
iedarbības ceļiem, vielas akūtas toksicitātes klasifikācijā tiks iekļautas trīs bīstamības klašu 
diferenciācijas, kā rezultātā ir iespējamas trīs dažādas kategorijas. Iedarbības ceļš tiks norādīts 
atbilstošajā bīstamības apzīmējumā. 
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Vai pieejami dati un/vai informācija, lai 
izvērtētu akūtu toksicitāti? 

Klasificēšana nav iespējama 
Nē 

Nē 

Nē 

Nē 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Jā 

Nē 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. un 3.1.3.4. punkta 
kritērijiem vai vielai ir: 

(a) LD50 iedarbojoties caur muti ≤5 mg/kg ķermeņa svara; vai
(b) LD50 iedarbojoties caur ādu ≤50 mg/kg ķermeņa svara; vai
(c) ieelpojot (gāze) LC50 ≤100 ppm; vai
(d) ieelpojot (tvaiki) LC50 ≤0,5 mg/l; vai
(e) ieelpojot (putekļi/migla) LC50 ≤0,05 mg/l?

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. un 3.1.3.4. punkta 
kritērijiem vai vielai ir: 
(a) LD50 iedarbojoties caur muti >5, bet ≤50 mg/kg ķermeņa

svara; vai
(b) LD50 iedarbojoties caur ādu>50, bet ≤200 mg/kg ķermeņa

svara; vai
(c) ieelpojot (gāze) LC50 >100, bet ≤500 ppm; vai
(d) ieelpojot (tvaiki) LC50> 0,5, bet ≤2,0 mg/l; vai
(e) ieelpojot (putekļi/migla) LC50> 0,05, bet ≤0,5 mg/l?

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. un 3.1.3.4. punkta 
kritērijiem vai vielai ir: 
(a) LD50 iedarbojoties caur muti >50, bet ≤ 300 mg/kg ķermeņa

svara; vai
(b) LD50 iedarbojoties caur ādu>200, bet ≤ 1000 mg/kg ķermeņa

svara; vai
(c) ieelpojot (gāze) LC50>500, bet ≤ 2500 ppm; vai
(d) ieelpojot (tvaiki) LC50>2, bet ≤ 10,0 mg/l; vai
(e) ieelpojot (putekļi/migla) LC50 > 0,5, bet ≤ 1,0 mg/l?

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. un 3.1.3.4. punkta 
kritērijiem vai vielai ir: 
(a) LD50 iedarbojoties caur muti >300, bet ≤ 2000 mg/kg

ķermeņa svara; vai
(b) LD50 iedarbojoties caur ādu>1000, bet ≤ 2000 mg/kg

ķermeņa svara; vai
(c) ieelpojot (gāze) LC50>2500, bet ≤ 20000 ppm; vai
(d) ieelpojot (tvaiki) LC50>10, bet ≤ 20 mg/l; vai
(e) ieelpojot (putekļi/migla) LC 50> 1, bet ≤ 5 mg/l?

Nav klasifikācijas 

1. kategorija

4. kategorija

3. kategorija

2. kategorija

Bīstami 

Bīstami 

Bīstami 

Uzmanību 
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3.1.3 Akūtas toksicitātes klasificēšana maisījumiem 

3.1.3.1 Vispārēji apsvērumi klasificēšanai 

I pielikums: 3.1.3.1. punkts. Akūti toksisku vielu klasificēšanas kritēriji, kā norādīts 
3.1.2. nodaļa, pamatojas uz datiem par letālo devu (kas noteikta pārbaudēs vai 
atvasināta). Par maisījumiem jāiegūst vai jāatvasina informācija, kas klasificēšanas 
nolūkos ļauj šos kritērijus attiecināt uz maisījumiem. Pieeja akūtas toksicitātes 
klasificēšanai ir daudzpakāpju, un tā ir atkarīga no pieejamā informācijas daudzuma par 
pašu maisījumu un tā sastāvdaļām. 

Klasificēšanas procedūra ir daudzpakāpju, t. i., pakāpeniska pieeja, kuras pamatā ir 
hierarhijas princips, kas ir atkarīgs no pieejamo datu/informācijas veida un daudzuma. Ja 
visam maisījumam pieejami testa dati, tiem dodama priekšroka. Ja šādu datu nav, ja 
iespējams, izmantojami tā sauktie savienošanas principi. Ja savienošanas principi nav 
piemērojami, tiek veikts sastāvdaļu informācijas izvērtējums (sk. 3.1.3.3.3., 3.1.3.3.4., 
3.1.3.3.5. un 3.1.3.4. nodaļu). 

3.1.3.2 Bīstamības informācijas noteikšana 

Ja maisījumam ir pieejama toksikoloģijas informācija, kas iegūta no pierādījumiem par 
cilvēkiem un pētījumiem ar dzīvniekiem, tie jālieto, lai noteiktu atbilstošo klasifikāciju. Šādai 
informācijai jābūt pieejamai maisījuma ražotājam. Ja šāda informācija nav pieejama par 
pašu maisījumu, jālieto informācija par līdzīgiem notestētiem maisījumiem un galvenajām 
maisījumā esošām vielām atbilstoši šo vadlīniju 3.1.3.3. nodaļā aprakstītajam. 

Ir iespējams noteikt katras atsevišķas sastāvdaļas  bīstamības informāciju atbilstoši šo 
vadlīniju 3.1.2.2. nodaļā aprakstītajam. 

3.1.3.3 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.1.3.2. punkts. Attiecībā uz akūto toksicitāti maisījumu klasificēšanai ņem 
vērā visus iedarbības ceļus, bet var pietikt tikai ar vienu iedarbības ceļu, ja šo ceļu 
(aprēķinos vai testos) attiecina uz visām sastāvdaļām un nav būtisku pierādījumu, kas 
liecina par dažādu ceļu akūtu toksicitāti. Ja ir attiecīgi pierādījumi par dažādu iedarbības 
ceļu toksicitāti, jāveic klasificēšana visiem attiecīgajiem iedarbības ceļiem. Ņem vērā visu 
pieejamo informāciju. Piktogramma un izmantotais signālvārds atspoguļo visaugstāko 
bīstamības kategoriju, un tiek izmantoti visi attiecīgie bīstamības apzīmējumi. 

Katram iedarbības ceļam jāizskata klasificēšana, izmantojot šo vadlīniju 3.1.2.3. nodaļā 
aprakstīto pieeju. Ja tiek noteiktas dažādas bīstamības kategorijas, marķējums balstās uz 
augstākās bīstamības kategorijas piktogrammu un signālvārdu. Katram iedarbības ceļam tiek 
noteikts bīstamības apzīmējums. 

3.1.3.3.1 Ja ir pieejami dati par visa maisījuma akūto toksicitāti 

I pielikums: 3.1.3.4.1. punkts. Ja pats maisījums ir pārbaudīts, lai noteiktu tā 
akūto toksicitāti, to klasificē pēc tiem pašiem kritērijiem, kas 3.1.1. tabulā norādīti 
vielām. […] 

Vispārīgi, ja maisījums ir testēts, šie dati jāizmanto klasifikācijas noteikšanai, atbilstoši tiem 
pašiem kritērijiem, kas izmantojami vielām. Tomēr kritiski jāizvērtē, vai tests ir atbilstošs. 
Piemēram, ja maisījums satur vielu, kurai sugas nav piemērotas (piemēram, ja maisījums
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satur metanolu un tas tiek testēts ar žurkām, kas nav jutīgas pret metanola toksicitāti), tad šo 
datu piemērotība klasificēšanai jāizvērtē, pamatojoties uz ekspertu atzinumu. 
Gadījumā ar maisījumu, kas ir putekļu vai miglas formā, nosakot klasifikāciju akūtai 
toksicitātei ieelpojot, jāņem vērā daļiņu izmērs, jo tas var ietekmēt toksicitāti (3.1.2.3.2. nodaļa). 

3.1.3.3.2 Ja nav pieejami dati par visa maisījuma akūto toksicitāti: savienošanas principi 

I pielikums: 3.1.3.5.1. punkts. Ja maisījums pats nav pārbaudīts tā akūtās toksicitātes 
noteikšanai, bet ir pietiekami daudz datu par tā atsevišķajām sastāvdaļām un līdzīgiem 
pārbaudītiem maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma radītās bīstamības, šos datus 
izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. 

Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt atbilstošiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām (sk. 1.6.3. nodaļu). 
Ja pieejamā informācija neder savienošanas principu piemērošanai, maisījuma klasificēšanas 
pamatā jāizmanto informācija par sastāvdaļām atbilstoši šo vadlīniju 3.1.3.3.3., 3.1.3.3.4., 
3.1.3.3.5. un 3.1.3.4. nodaļās norādītajam. 

3.1.3.3.3 Dati ir pieejami par visām sastāvdaļām 

I pielikums: 3.1.3.3. punkts. 

(c) Ja konvertētie aprēķinātie akūtas toksicitātes punkti visām maisījuma sastāvdaļām
ietilpst vienā kategorijā, tad maisījums jāklasificē šajā kategorijā.

(d) Ja par maisījuma sastāvdaļām ir pieejami tikai diapazona dati (vai akūtas toksicitātes
bīstamības kategorijas informācija), tie jāpārvērš punktu aprēķinos saskaņā ar 3.1.2.
tabulu, kad tiek veikti aprēķini, lai klasificētu jaunu maisījumu, izmantojot formulas, kas
sniegtas 3.1.3.6.1. un 3.1.3.6.2.3. iedaļā.

I pielikums: 3.1.3.6. punkts. Maisījumu klasificēšana, kas pamatojas uz maisījuma 
sastāvdaļām (pieskaitīšanas formula) 

I pielikums: 3.1.3.6.1. punkts. Dati ir pieejami par visām sastāvdaļām 

Lai nodrošinātu maisījuma precīzu klasificēšanu un vienreizēju aprēķinu veikšanu visām 
sistēmām, sektoriem un kategorijām, sastāvdaļu akūtās toksicitātes aprēķinu veic šādi: 

(a) iekļauj sastāvdaļas, kuru aktīvā toksicitāte ir zināma un kuras atbilst jebkurai 3.1.1.
tabulā norādītajai kategorijai,

(b) neņem vērā sastāvdaļas, kuras pieņem par akūti netoksiskām (piemēram, ūdeni,
cukuru),

(c) neņem vērā sastāvdaļas, ja pieejamie dati ir robežvērtības testa dati (aiz 4.
kategorijas augšējā sliekšņa attiecīgajam iedarbības ceļam, kā izklāstīts 3.1.1.
tabulā) un tie neuzrāda akūtu toksicitāti.

Sastāvdaļas, kas atbilst šā punkta darbības jomai, uzskata par sastāvdaļām ar zināmu 
aprēķināto akūto toksicitāti (ATE). Skatīt 3.1.1. tabulas b) piezīmi un 3.1.3.3. nodaļu 
pieejamo datu atbilstīgai piemērošanai turpmākajam vienādojumam, kā arī 3.1.3.6.2.3. 
nodaļu. 

Maisījuma ATE nosaka, veicot aprēķinu par visu attiecīgo sastāvdaļu ATE vērtībām pēc 
šādas formulas, nosakot iedarbības caur muti, iedarbības caur ādu un ieelpošanas 
toksicitāti: 
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kur: 
Ci = i sastāvdaļas koncentrācija (masas % vai tilpuma %) 
i = atsevišķās sastāvdaļas no 1 līdz n 
n = sastāvdaļu skaits 
ATEi = sastāvdaļas i aprēķinātā akūtā toksicitāte 

Minēto formulu nevar lietot maisījumiem, kas satur vielas, kam toksicitāte ieelpojot noteikta 
tvaiku vai putekļu formā, jo nav zināms, kad jāizmanto tvaiku vai putekļu formas skaitliskās 
vērtības. Tādēļ katrai fizikālajai formai (t. i., gāze, tvaiki un/vai putekļi/migla) atsevišķi 
jāaprēķina akūtā toksicitāte ieelpojot, izmantojot CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulā 
aprakstītās kategorijas. Ja rezultāti ir dažādi, tiek piemērota bīstamākā klasificēšana. 

I pielikums: 3.1.2. tabula 

Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai 
akūtās toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes 

punktos, lai izmantotu maisījumu klasificēšanas formulās 

Iedarbības 
ceļi 

Klasifikācijas kategorija vai eksperimentāli 
iegūtās akūtās toksicitātes aprēķinātais 

diapazons 

Konvertētie aprēķinātie 
akūtās toksicitātes punkti 

(sk. 1. piezīmi) 
Iedarbība 
caur muti 
(mg/kg 
ķermeņa 
svara) 

0 < 1. kategorija ≤ 5 

5 < 2. kategorija ≤ 50 

50<3. kategorija ≤ 300 

300 < 4. kategorija ≤ 2000 

0,5 

5 

100 

500 

Iedarbība 
caur ādu 
(mg/kg 
ķermeņa 
svara) 

0 < 1. kategorija ≤ 50 

50 < 2. kategorija ≤ 200 

200 < 3. kategorija ≤ 1000 

1000 < 4. kategorija ≤ 2000 

5 

50 

300 

1100 

Gāzes 
(ppmV) 

0 < 1. kategorija ≤ 100 

100 < 2. kategorija ≤ 500 

500 < 3. kategorija ≤ 2500 

2500 < 4. kategorija ≤ 20000 

10 

100 

700 

4500 

Tvaiki (mg/l) 0 < 1. kategorija ≤ 0,5 

0,5 < 2. kategorija ≤ 2 

2,0 < 3. kategorija ≤ 10,0 

10,0 < 4. kategorija ≤ 20,0 

0,05 

0,5 

3 

11 

Putekļi/migla 
(mg/l) 

0 < 1. kategorija ≤ 0,05 

0,05 < 2. kategorija ≤ 0,5 

0,005 

0,05 
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0,5 < 3. kategorija ≤1,0 

1,0 < 4. kategorija ≤5,0 

0,5 

1,5 

1. piezīme:

Šīs vērtības izveidotas ATE aprēķinu veikšanai, lai klasificētu maisījumu, pamatojoties uz tā 
komponentēm, un nav pārbaužu rezultāti. 

Daži no konvertētajiem aprēķinātās akūtās toksicitātes punktiem (cATpEs) ir vienādi ar nākošās 
mazākas kategorijas augšējo robežvērtību, piemēram, iedarbībai caur muti cATpE 2. kategorija 
(5 mg/kg ķermeņa svara) ir vienāda ar iedarbības caur muti 1. kategorijas augšējo robežvērtību 
(arī 5 mg/kg ķermeņa svara). 

Ja maisījumu akūtas toksicitātes aprēķināšanai tiek izmantotas cATpE vērtības, var rasties 
problēma. Piemēram, ja tiek lietotas cATpEs vērtības maisījumam, kura sastāvā ir tikai vielas, 
kas klasificētas 2. kategorijā, maisījums tiek faktiski klasificēts 1. kategorijā. Līdzīga situācija 
rodas maisījumam, kura sastāvā ir 3. kategorijas vielas putekļu/miglas formā, jo rezultātā 
maisījumam ir 2. kategorija. Skaidri redzams, ka šādi rezultāti ir nepareizi. Šādos gadījumos 
jāizmanto CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. panta c) punkts. 

I pielikums: 3.1.3.3.(c) punkts. Ja konvertētie aprēķinātie akūtas toksicitātes punkti 
visām maisījuma sastāvdaļām ietilpst vienā kategorijā, tad maisījums jāklasificē šajā 
kategorijā. 

Tā rezultātā iepriekš minētajos piemēros aprakstītie maisījumi tiktu attiecīgi klasificēti 2. un 
3. kategorijā.

I pielikums: 3.1.3.3.(b) punkts. Ja klasificēts maisījums ir cita maisījuma sastāvdaļa, 
aprēķinot jaunā maisījuma klasifikāciju pēc sadaļā 3.1.3.6.1. un 3.1.3.6.2.3. punktā 
dotās formulas, var izmantot šī maisījuma faktisko vai iegūto aprēķināto akūto toksicitāti 
(ATE). 

Būtiski, lai pakārtotajam lietotājam būtu pieejama informācija, lai varētu veikt pareizu 
maisījumu klasificēšanu. 

3.1.3.3.4 Dati nav pieejami par visām sastāvdaļām 

I pielikums: 3.1.3.6.2.1. punkts. Ja ATE par maisījuma atsevišķajām sastāvdaļām nav 
pieejams, bet pēc līdzīgas informācijas tai, kas norādīta turpmāk, var atvasināt 
konversijas vērtību līdzīgi 3.1.2. tabulā norādītajām vērtībām, tad piemēro 3.1.3.6.1. 
nodaļa minēto formulu. 

Šajā gadījumā novērtē 

(a) aprēķināto perorālo, dermālo un ieelpas toksicitātes ekstrapolāciju (1). Tādam
vērtējumam varētu būt vajadzīgi atbilstīgi farmakodinamikas un farmakokinētikas dati;

(b) pierādījumus par iedarbību uz cilvēku, kas uzrāda toksisku ietekmi, bet nesniedz
informāciju par letālo devu;

(c) pierādījumus attiecībā uz citām par vielu pieejamām toksicitātes
pārbaudēm/identifikāciju, kas uzrāda akūtu toksisku iedarbību, bet ne vienmēr sniedz
informāciju par letālo devu, vai

(d) ziņas par tuvām analogām vielām, izmantojot struktūras/darbības attiecības.

(1) Ja maisījumos ir sastāvdaļas, par kurām nav akūtas toksicitātes datu katram 
iedarbības ceļam, aprēķināto akūto toksicitāti var ekstrapolēt no pieejamajiem datiem, un 
to var piemērot attiecīgam ceļam (skatīt 3.1.3.2. nodaļu). Tomēr konkrēti tiesību akti var
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pieprasīt testēšanu attiecībā uz konkrētu ceļu. Minētajos gadījumos klasificēšanu veic šim 
ceļam, pamatojoties uz juridiskajām prasībām. 

ATE vērtību atvasināšana no pieejamās informācijas 

Ja zināms, ka sastāvdaļām ir akūta toksicitāte (LC50 vai LD50 vērtības), aprēķinu formulā 
jāizmanto šīs vērtības. Tomēr daudzām vielām visos iedarbības ceļos nebūs pieejami dati par 
akūtu toksicitāti. 

CLP regulā tiek pieļauti divi veidi, kā atvasināt akūtas toksicitātes konversijas vērtības. Viens 
variants ir izmantot CLP regulas I pielikuma 3.1.2. tabulā norādītos konvertētos aprēķinātās 
akūtas toksicitātes punktus. Otrais variants ir, ja ar ekspertu slēdzienu tiek ieteikts izmantot 
tieši atvasinātās ATE vērtības. 

a. Ceļš-ceļa ekstrapolācija (CLP regulas I pielikums, 3.1.3.6.2.1. iedaļas a) punkts)

Ceļš-ceļa ekstrapolācija tiek definēta kā kopējā vielas daudzuma prognoze vienam iedarbības 
ceļam, kas izraisa tādu pašu atbildes reakciju citā iedarbības ceļā ar to pašu vielas daudzumu. 
Tādēļ ceļš-ceļa ekstrapolācijas metode ir piemērojama tikai sistēmiskas iedarbības izvērtēšanai. 
Tā nav piemērojama lokālas iedarbības izvērtēšanai. 

Šī ekstrapolācija ir iespējama, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi, kas pamato pieņēmumu, ka 
iekšējā deva, kas izraisa sistēmisku iedarbību, ir saistīta ar ārējo devu/koncentrāciju; vēlams, lai 
absorbciju būtu iespējams noteikt kvantitatīvi. Līdz ar to jābūt pieejamai informācijai par fizikāli 
ķīmiskajām un biokinētikas īpašībām, un to izvērtē, lai iegūtu secinājumu un veiktu 
ekstrapolāciju. Ja par absorbciju nav pieejama informācija, 100% absorbcija jāpieņem kā 
sliktākais iespējamais gadījums iedarbībai caur ādu un ieelpošanai. Ekstrapolējot datus no 
iedarbības caur muti uz citiem iedarbības ceļiem, 100% absorbcija tomēr nav sliktākais 
gadījums. Ja, iedarbojoties caur muti, absorbcija ir mazāka par 100%, ATE vērtības būs 
mazākas. Cits svarīgs faktors ir vietējie un sistēmiskie metabolisma ceļi. Īpaša uzmanība 
jāpievērš, lai pārliecinātos, ka iedarbības ceļam nenotiek specifisks metabolisms/vielas 
sadalīšanās. 

Ja ekstrapolācija tiek veikta no datiem par iedarbību caur muti, īpaši, ja viela ir detoksicēta, 
jāņem vērā pirmās plūsmas metabolisms kuņģī/zarnās un aknās. Maz ticams, ka, iedarbojoties 
caur ādu vai ieelpojot, šāda pirmās plūsmas metabolisma apmērs būs nozīmīgs un ka iespējamā 
toksicitāte šādos iedarbības ceļos netiktu pienācīgi novērtēta. Tādēļ, ja, pamatojoties uz 
kinētiskiem vai (Q)SAR datiem, tiek izslēgta specifiskā pirmās plūsmas iedarbība, 
ekstrapolēšanas nolūkiem var izmantot datus par iedarbību caur muti. 

Veicot ekstrapolāciju uz iedarbību caur ādu, ja nav pieejami kinētiski dati, kas nodrošinātu 
kvantitatīvu salīdzinājumu, informāciju par ādas penetrāciju iespējams atvasināt no ķīmiskās 
struktūras (polāras struktūras salīdzinājumā ar nepolārām, Log Pow, molekulmasa). Ja šāda 
informācija nav pieejama, jāpieņem, ka absorbcija caur ādu ir 100%. Detalizēta informācija un 
norādes par absorbciju caur ādu atrodamas OECD un EFSA mājas lapās- OECD (http://
www.OECD.org/chemicalsafety/testingofchemicals/48532204.pdf) un EFSA 
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2665.pdf). 

Līdzīgi arī ekstrapolējot datus uz iedarbību ieelpojot - ja nav kvantitatīvas informācijas par 
absorbciju, jāpieņem, ka absorbcija ir 100%. Svarīgs faktors ir gaistamība, kas, no vienas 
puses, var palielināt iedarbību ieelpojot, bet, no otras puses, var samazināt absorbciju, jo 
izelpotais daudzums ir lielāks. Jāņem  vērā šķīdība (ūdenī un nepolāros šķīdinātājos), kā arī 
daļiņu izmērs, kam ieelpošanas gadījumā ir īpaši svarīga loma. 

Ne vienmēr ir piemērota ceļš-ceļa ekstrapolācija. Piemēram, ja starp iedarbību caur muti un 
ieelpošanu ir ievērojama absorbcijas atšķirība (piemēram, daļiņas, kas slikti šķīst; vielas, kas sadalās 
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kuņģa-zarnu traktā) vai, ja viela izraisa lokālu reakciju, dažādiem iedarbības veidiem 
toksicitāte var būt ievērojami atšķirīga un ceļš-ceļa ekstrapolācija var būt nepiemērojama 
(ECETOC TR 86, 2003). 

i. Ekstrapolēšana: iedarbība caur muti ieelpošana

Ja situācija atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, ekstrapolēšana no datim iedarbībai caur 
muti jāveic šādi: 

ievadītā deva = koncentrācija x ieelpotais tilpums x iedarbības laiks 1 mg/kg ķermeņa 

svara = 0,0052 mg/l/4 stundas, 

izmantojot ieelpoto tilpumu 0,20 l/min priekš 250 g  žurkām  un  100%  absorbciju,  kā
arī  postulējot 100% nogulsnēšanu un absorbciju (Vadlīnijas par IR/CSA, R7c. nodaļa, 
R.7.12-10.tabula).

Ja ir pieejama informācija, ka ekstrapolētam iedarbības ceļam nogulsnēšanās un/vai absorbcijas 
ātrums ir mazāks, tiek pieļauta augstāka ekvivalentā atvasinātā ATE vērtība (3.1.6.1.9. iedaļas 
9. piemērs).

ii. Ekstrapolēšana: iedarbība caur muti iedarbība caur ādu

Ja, pamatojoties uz kinētiskiem vai SAR datiem, pieņemams, ka penetrācijas ātrums būs liels un 
specifiskās pirmās plūsmas iedarbība tiek izslēgta, toksisku iedarbību caur muti un caur ādu var 
uzskatīt kā līdzvērtīgu. Praksē šāds gadījums sastopams reti. 

Cietām vielām pašām par  sevi  ir  ļoti  mazs  absorbcijas  ātrums,  bet, ja tās atšķaida 
atbilstošā šķīdinātājā, vielas absorbcija var būt izvērtējama. Tādēļ atkarībā no 
kinētiskajām, fizikāli ķīmiskajām īpašībām un maisījuma veida, ATE rezultāti būs dažādi. 
Piemēram, ja žurkām butin-1,4-diols tiek uzklāts uz ādas kā cieta viela devā 5000 mg/kg 
ķermeņa svara, tas neizraisa nāvi, bet, ja tiek izmantots butin-1,4-diola ūdens šķīdums, 
iedarbībai caur ādu LD50 žurku tēviņiem un mātītēm attiecīgi ir 659 un 1240 mg/kg  ķermeņa
svara  un  iedarbībai caur muti LD50 abiem dzimumiem ir aptuveni 200 mg/kg ķermeņa svara. 

Detalizētu informāciju par ekstrapolāciju starp iedarbības ceļiem skatiet Vadlīnijās par IR/CSA, 
R.7.c  12.2.4. iedaļas 8. un 9. piemērā.

b. Pierādījumi no iedarbības uz cilvēkiem

Pierādījumus par cilvēkiem var lietot, lai atvasinātu atbilstošu ATE, kas lietojama 
maisījumu aprēķinu formulā (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. un 3.1.3.6.2.3. iedaļa). 
Tādēļ ekstrapolācija jāveic no adekvātiem un uzticamiem datiem, kā arī ņemot vērā 
iedarbības potenciālu (t. i., ziņotās letālās devas apmērs) uz cilvēkiem. Pamatojoties uz 
iegūtiem toksicitātes datiem par cilvēkiem (minimālā deva/koncentrācija) un tieši tos lietojot 
aprēķinu formulā, iespējams atvasināt līdzvērtīgu ATE (sk. 3.1.6.1.1. iedaļas 1. piemēru). 
Līdzvērtīga ATE atvasināšanas alternatīva ir kategorijas noteikšana. Kategorija jānosaka, 
izmantojot daļēji kvantitatīvus vai kvalitatīvus datus un secīgi veicot konvertētās ATE 
vērtības (cATpE) atvasināšanu atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.2. tabulā aprakstītajam, 
izmantojot attiecīgu formulu (sk. 3.1.6.1.2. iedaļas 2. piemēru). Detalizētu informāciju vēl 
skatiet šo vadlīniju 3.1.2.3.1. nodaļā. 

c. Pierādījumi no citiem toksicitātes testiem

Reizēm var būt noderīga informācija no citiem pētījumu veidiem, atvasinot akūtas 
toksicitātes klasifikāciju (sk. 3.1.2.2. nodaļu). Šajos pētījumos parasti netiek nodrošināta 
LD50/ATE vērtība, kas tieši izmantojama klasificēšanā, bet tie var nodrošināt pietiekami 
daudz informācijas, lai būtu iespējams aprēķināt akūtu toksicitāti, kas savukārt var būt 
pietiekami, lai pieņemtu lēmumu par klasifikāciju. 
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Piemērs: 

Pieejamā informācija: pētījumā ar diapazona noteikšanu attiecībā uz atkārtotas devas 
toksicitāti, kas tiek lietotas caur muti 1000 mg/kg ķermeņa svara 5 dienu laikā, pierādīts, ka 14 
dienu ilga novērošanas perioda beigās žurkām nav konstatēta nāve vai smagi saslimšanas 
simptomi. 

Secinājums: LD50=ATE ir >2000 mg/kg ķermeņa svara, jo pēc 2 devām, kas ievadītas 
(aptuveni) 24 stundu laikā, rezultāts nav letāls (sk. 3.1.2.2. nodaļu). Tādēļ pieskaitīšanas 
procedūrā šo sastāvdaļu var ignorēt. 

d. (Q)SAR lietošana

LD50/LC50 vērtības, kas noteiktas, izmantojot īpaši uzticamu modeli (sk. 3.1.2.3.2. nodaļu), 
atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulas piezīmei (a), var būt izmantojamas kā LD50/
LC50=ATE CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. iedaļas formulā. Ja izvērtējumā ar (Q)SAR tiek 
iegūts vispārīgākais rezultāts, atbilstoši 3.1.2. tabulai iespējams atvasināt cATpE. Jāuzsver, ka 
šajās pieejās, lai precīzi aprēķinātu akūto toksicitāti, parasti izmanto ievērojamu tehnisku 
informāciju un ekspertu slēdzienu. 

Detalizēti norādījumi par minēto noteikumu izmantošanu aprakstīti šo vadlīniju 3.1.3.3.5. 
nodaļā. 

I pielikums: 3.1.3.6.2.3. punkts. Ja sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūta toksicitāte nav 
zināma, kopējā koncentrācija ir ≤ 10%, tad izmanto 3.1.3.6.1. iedaļā norādīto formulu. 
Ja sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūta toksicitāte nav zināma, kopējā koncentrācija ir > 
10%, tad 3.1.3.6.1. iedaļā norādīto formulu labo, šādi pielāgojot nezināmās(-o) 
sastāvdaļas(-u) kopējo procentuālo daudzumu: 

3.1.3.3.5 Sastāvdaļas, kas jāņem vērā, nosakot klasifikāciju 

I pielikums: 3.1.3.3.(a) punkts. Maisījumu “attiecīgās sastāvdaļas” ir tās, kas 
maisījumā atrodas 1% vai lielākā koncentrācijā (masas procentos cietām vielām, 
šķidrumiem, putekļiem un tvaikiem un tilpuma procentos gāzēm), ja vien nav pamata 
domāt, ka sastāvdaļa, kas atrodama koncentrācijā, kas ir zemāka par 1%, tomēr ir 
būtiska, lai klasificētu maisījumu akūti toksiskos maisījumos (sk. 1.1. tabulu). 

Ja maisījumā ir “attiecīgā” sastāvdaļa (t. i., sastāvā ≥ 1%; CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. 
iedaļas(a) punkts), kurai nav pieejami adekvāti dati par akūtu toksicitāti, maisījuma 
klasificēšanas pamatā jāizmanto sastāvdaļas ar zināmu toksicitāti, un uz marķējuma un DDL 
papildus norādot, ka maisījuma sastāvā ir “x procenti” sastāvdaļu ar nezināmu akūtu 
toksicitāti (CLP regulas I pielikums, 3.1.3.6.2.2.iedaļa). Klasifikācijas noteikšana ir atkarīga no 
tā, kādā proporcijā ir sastāvdaļas ar nezināmu toksicitāti maisījumā. Ja šādas sastāvdaļas ir 
≤10% no kopējā maisījuma, jāizmanto CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. iedaļā aprakstītā 
pieskaitīšanas formula. Tomēr gadījumos, kad šādas sastāvdaļas ir vairāk nekā 10%, 
jāizmanto modificēta aprēķinu formula, kas aprakstīta CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.2.3. 
iedaļā un kas ir pielāgota, ja lietots ievērojams sastāvdaļu daudzums, kam nav zināma 
toksicitāte. Tas rada lielāku neskaidrību par maisījuma faktisko toksicitāti. 

Nav zināms ja 
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I pielikums: Izvilkums no 1.1. tabulas 

Vispārējās robežvērtības 

Bīstamības klase Vispārējās robežvērtības, kas jāņem vērā 

Akūta toksicitāte 

- 1.-3. kategorija 0,1% 

- 4. kategorija 1% 

Piezīme. Vispārējās robežvērtības izteiktas masas procentos, izņemot gāzveida maisījumus 
tādās bīstamības klasēs, kurās vispārējās robežvērtības var vislabāk izteikt tilpuma procentos. 

Kā norādīts CLP regulas I pielikuma 1.1. tabulā, ja sastāvdaļas ir mazā koncentrācijā, nosakot 
maisījuma klasifikāciju, tās nav jāņem vērā, atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. un 
3.1.3.6.2.3. iedaļā aprakstītajam (sk. 3.1.6.3.1. iedaļas 11. piemēru). Attiecīgi nav jāņem vērā 
visas sastāvdaļas, kas ir klasificētas 1.-3. kategorijā koncentrācijā <0,1% un kas ir klasificētas 
4. kategorijā koncentrācijā <1%. Līdzīgi arī netiek ņemtas vērā nezināmas sastāvdaļas, kuru
koncentrācija ir <1%.

3.1.3.4 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas ietekmē maisījuma klasifikāciju 

Akūtas toksicitātes klasifikācijā nav izmantojamas vispārīgās robežkoncentrācijas, tādēļ arī nav 
pielāgojamas specifiskas robežkoncentrācijas (sk. 3.1.2.5. nodaļu). Tomēr atbilstoši CLP regulas 
VI pielikuma 1.2.1. sadaļai īpaša nozīme jāpievērš, ja specifiskās robežkoncentrācijas kolonnā 
ielikta atsauce *; "*" nozīmē, ka CLP regulas VI pielikuma 3.2. tabulā šiem ierakstiem ir SCL, 
kas pārņemts no DSD direktīvas I pielikuma. Tādēļ, vērtējot maisījumu pēc CLP regulas 
I pielikumā aprakstītās procedūras, nepieciešama rūpīga datu (dzīvnieku, cilvēku vai cita 
informācija) izpēte, kas bijuši SCL pamatā saskaņā ar DSD direktīvas I pielikumu. Novērtējumā 
jāņem vērā visa pieejamā informācija, izmantojot būtiskāko pierādījumu pieeju un ekspertu 
slēdzienu, īpašu uzsvaru liekot uz pieejamo pieredzi ar cilvēkiem vai informāciju par to. Šos 
validētos datus lieto CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. iedaļā aprakstītajā aprēķinu formulā kā 
ATEs vai cATpEs (CLP regulas I pielikuma 3.1.2. tabula). 

3.1.3.5 Lēmums par klasifikāciju 

Pamatojoties uz visiem pieejamajiem adekvātajiem un uzticamajiem datiem, klasifikācijas 
izvērtēšana jāveic attiecībā uz visiem būtiskajiem iedarbības ceļiem (iedarbību caur muti, ādu, 
ieelpojot). Ja vairākiem iedarbības ceļiem pastāv pierādījumi par toksicitāti, klasifikācija 
jānosaka visiem iedarbības ceļiem, tomēr uz marķējuma jābūt vienai piktogrammai un 
signālvārdam, kas apraksta nopietnāko bīstamības kategoriju. Ja maisījums, piemēram, atbilst 
toksicitātes 3. kategorijai, iedarbojoties caur muti, un toksicitātes 2. kategorijai ieelpojot, tad 
tiek nozīmēti atbilstošās bīstamības apzīmējumi: maisījumu marķē ar akūtas toksicitātes 
2. kategorijas piktogrammu (galvaskauss un sakrustoti kauli) un bīstamības apzīmējumu
2. kategorijai ieelpojot (H330) un 3. kategorijai, iedarbojoties caur muti (H301) (CLP regulas
I pielikuma 3.1.3. tabulas 3.1.4.1. iedaļa).
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3.1.3.6 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika ir norādīta kā papildu norādes. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas 
izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas 
kritērijus. 

Jā 

Vai par visu maisījumu ir 
dati/informācija, lai izvērtētu akūtu 

toksicitāti? 

Vai klasificē atbilstošajā 
kategorijā saskaņā ar CLP 

regulas I pielikuma 
3.1.1. tabulu? 

Vai var izmantot savienošanas 
principus? 

Klasificē atbilstošajā 
kategorijā 

Vai visām maisījuma sastāvdaļām ir 
pieejami dati par akūtu toksicitāti? 

Vai iespējams aprēķināt sastāvdaļu 
trūkstošās ATE vērtības, t. i., vai 
iespējams atvasināt konvertētās 

vērtības? 

Vai sastāvdaļas(-u) ar nezināmu 
akūto toksicitāti kopējā koncentrācija 

ir ≤ 10%? 

Piemēro aprēķinātās akūtās toksicitātes formulu (t. i., 
kad sastāvdaļu ar nezināmu akūto toksicitāti kopējā 

koncentrācija ir > 10%): 

Izmanto aprēķinātās 
akūtās toksicitātes 

formulu, lai noteiktu 
maisījuma ATE 

kur: 

Ci = koncentrācija i 
sastāvdaļai 

i = atsevišķās sastāvdaļas 
no 1 līdz n 

n = sastāvdaļu skaits 

ATEi = sastāvdaļas i 
aplēstā akūtās toksicitātes 
vērtība 

Nosaka ATE 
maisījumam 
saskaņā ar 
3.1.2.6. 

nodaļu 

Nosaka ATE 
maisījumam saskaņā ar 
3.1.2.6. nodaļu 

Jā 

Jā

Jā 

Jā 

Nē 

Nē 

Nē 

Nē

Nē

Elina
Text Box
nav zināms

Elina
Text Box
Ja
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3.1.4 Paziņošana par bīstamību ar akūtas toksicitātes marķējuma elementiem 

3.1.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 

apzīmējumi 

I pielikums: 3.1.3. tabula 

Akūta toksiskuma marķējuma elementi 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums 

— caur muti 
H300: Norijot 
iestājas nāve 

H300: Norijot 
iestājas nāve 

H301: Toksisks, 
ja norīts 

H302: 
Kaitīgs, ja norīts 

— caur ādu H310: Nonākot 
saskarē ar 

ādu, iestājas 
nāve 

H310: Nonākot 
saskarē ar ādu, 
iestājas nāve 

H311: Toksisks, 
ja nonāk saskarē 

ar ādu 
 
H312: Kaitīgs, ja 
nonāk saskarē ar 

ādu 

— ieelpojot 

(sk. 1. piezīmi) 

H330: 
Ieelpojot 

iestājas nāve 

H330: 
Ieelpojot 

iestājas nāve 

H331: Toksisks 
ieelpojot 

H332: 
Kaitīgs 

ieelpojot 

Drošības prasību 
apzīmējums Novēršana 
(caur muti) 

P264 P270 
P264 

P270 

P264 

P270 

P264 

P270 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 
(caur muti) 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P310 

P321 

P330 

P301 + P312 

P330 

Drošības prasību 
apzīmējums Uzglabāšana 
(caur muti) 

P405 P405 P405 

Drošības prasību 
apzīmējums Iznīcināšana 
(caur muti) P501 P501 P501 P501 

Drošības prasību 
apzīmējums P262 P262 

P280 P280 Novēršana (caur ādu) P264 P264 

P270 P270 

P280 P280 

Drošības prasību 
apzīmējums P302 + P350 P302 + P350 P302 + P352 P302 + P352 
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Reakcija (caur ādu) P310 
P322 
P361 
P363 

P310 
P322 
P361 
P363 

P312 
P322 
P361 
P363 

P312 
P322 
P363 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 
(caur ādu) 

P302 + P352 
P310 
P321 

P361 + 
P364 

P302 + P352 
P310 
P321 

P361 + 
P364 

P302 + P352 
P312 
P321 

P361 + 
P364 

P302 + P352 
P312 
P321 

P362 +P364 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana (caur ādu) 

P405 P405 P405 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana (caur ādu) 

P501 P501 P501 P501 

Drošības prasību 
apzīmējums Novēršana 
(ar ieelpu) 

P260 
P271 
P284 

P260 
P271 
P284 

P261 
P271 

P261 
P271 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 
(ar ieelpu) 

P304 + P340 
P310 
P320 

P304 + P340 
P310 
P320 

P304 + P340 
P311 
P321 

P304 + P340 
P312 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana (ar ieelpu) 

P403 + P233 
P405 

P403 + P233 
P405 

P403 + P233 
P405 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana (ar ieelpu) 

P501 P501 P501 

1. piezīme:
Ja ir pieejami dati, ka toksicitātes mehānisms ir korozijas izraisīšana, papildus klasifikācijai 
par toksicitāti ieelpojot vielu vai maisījumu marķē arī kā EUH071: “Kodīgs elpošanas ceļiem” 
– sk. 3.1.2.3.3. punktu. Papildus atbilstīgajai akūtās toksicitātes piktogrammai var pievienot
kodīguma piktogrammu (par kodīgumu izraisošu iedarbību uz ādu vai acīm) kopā ar
bīstamības apzīmējumu “Kodīgs elpošanas ceļiem”.
2. piezīme:
Ja maisījumā izmantota sastāvdaļa koncentrācijā, kas ir 1% vai lielāka, un ja par to nav 
nekādas izmantojamas informācijas, maisījumu marķē ar papildu apzīmējumu “x procenti 
maisījuma veido sastāvdaļa(s), par kuru toksicitāti nav ziņu” – sk. 3.1.3.6.2.2. punktu. 

Atbilstoši CLP regulas II pielikuma 1.2.6. iedaļai marķējumu EUH071 var piemērot arī 
ieelpotām kodīgām vielām, kurām nav testēta akūta toksicitāte ieelpojot. 
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Ja viela vai maisījums atbilst dažādu iedarbības ceļu klasificēšanas kritērijiem, izvēlētā 
piktogramma un signālvārds atbilst bīstamākajam iedarbības ceļam, marķējumā tomēr jāiekļauj 
visu iedarbības ceļu bīstamības apzīmējumi. 

26. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Ja ir spēkā bīstamības piktogramma “GHS06”,
tad bīstamības piktogrammu “GHS07” nenorāda.

3.1.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

Papildu CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.2.2. nodaļā norādītajam attiecīgajā gadījumā jānorāda 
atbilstošais toksicitātes iedarbības ceļš: piemēram, “x” procenti no maisījuma sastāva ir 
sastāvdaļa(-as) ar nezināmu akūtu toksicitāti, iedarbojoties caur muti. Ja sastāvdaļām ar 
nezināmu akūtu toksicitāti ir pieejamas dažādas % vērtības (dažādu iedarbības ceļu rezultātā), 
% vērtība, kas tiks iekļauta teikumā uz marķējuma, jāizvēlas, pamatojoties uz iedarbības ceļu, 
kur sastāvdaļu ar nezināmu toksicitāti % vērtība ir lielākā. 

I pielikums: 3.1.3.6.2.2. pants. Ja maisījumā  izmantota komponente koncentrācijā, 
kas ir ≥ 1%, un, ja par to nav nekādas izmantojamas informācijas attiecībā uz 
klasifikāciju, secina, ka maisījuma akūto toksiskumu nav iespējams pilnībā noteikt. Šajā 
gadījumā maisījumu klasificē, pamatojoties tikai uz tā zināmajām komponentēm, ar 
papildu slēdzienu marķējumā un DDL, ka “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par 
kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”, ievērojot 3.1.4.2. iedaļas noteikumus. 

I pielikums: 3.1.4.2. punkts. Akūta toksiskuma bīstamības apzīmējumos bīstamība 
atšķiras pēc iedarbības ceļa. Šis iedalījums būtu jāparāda arī paziņojumā par akūtā 
toksiskuma klasifikāciju. Ja viela vai maisījums ir klasificēts vairāk nekā vienam 
iedarbības ceļam, tad visas attiecīgās klasifikācijas būtu jāiekļauj drošības datu lapā, kā 
norādīts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumā, un attiecīgie bīstamības paziņojuma 
elementi būtu jāiekļauj marķējumā, kā noteikts 3.1.3.2. nodaļā. Ja norāda apzīmējumu “x 
procenti maisījuma ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”, kā 
noteikts 3.1.3.6.2.2. nodaļā, tad drošības datu lapā sniegtajā informācijā arī var nošķirt 
dažādus iedarbības ceļus. Piemēram, “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par 
kuras(-u) akūto perorālo toksiskumu nav ziņu” un “x procenti maisījuma ir sastāvdaļa(-
as), par kuras(-u) akūto dermālo toksiskumu nav ziņu”. 

Ja tiek piemērota CLP regulas 3.1.3.6.2.2. nodaļā un jānorāda apzīmējums “x procenti maisījuma 
ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”, šo pašu paziņojumu DDL var 
diferencēt, pamatojoties uz iedarbības ceļu atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.4.2. nodaļā 
norādītajam. Piemēram, marķējumā un DDL jānorāda šāda informācija: “x procenti maisījuma ir 
sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”; DDL iespējams arī norādīt 
iedarbības ceļu, piemēram, “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto 
perorālo toksiskumu nav ziņu” un “x procenti maisījuma ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto 
dermālo toksiskumu nav ziņu”. Ja sastāvdaļām ar nezināmu akūtu toksicitāti ir pieejamas 
dažādas % vērtības (dažādu iedarbības ceļu rezultātā), % vērtība, kas tiks iekļauta teikumā 
marķējumā, jāizvēlas, pamatojoties uz iedarbības ceļu, kur sastāvdaļu ar nezināmu toksicitāti % 
vērtība ir lielākā. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 253 

Kodīgums: 

I pielikums: 3.1.2.3.3. punkts. Ja ir pieejami dati par to, ka toksicitātes mehānisms rada 
kodīgumu, papildus klasifikācijai pēc ieelpas toksicitātes vielu vai maisījumu marķē “Kodīgs 
elpošanas ceļiem” (sk. 1. piezīmi 3.1.4.1. punktā). Kodīgumu elpošanas ceļiem definē kā 
elpceļu audu bojāeju pēc to vienreizējas pakļaušanas vielas iedarbībai ierobežotā laikposmā 
analoģiski kā ādas kodīguma gadījumā; tā iekļauj gļotādas bojāeju. Kodīguma novērtējumu 
var pamatot ar eksperta slēdzienu, izmantojot tādus pierādījumus kā pieredzi par cilvēkiem 
un dzīvniekiem, esošos (in vitro) datus, pH vērtības, informāciju par līdzīgām vielām vai 
jebkurus citus atbilstīgus datus. 

Papildu akūtas toksicitātes ieelpojot izmantošanai, viela vai maisījums jāmarķē kā EUH071, ja ir 
pieejami dati, kas norāda, ka toksiskā iedarbība ir kodīga (sk. 3.1.3. tabulas 1. piezīme). Šādu 
informāciju var atvasināt no datiem, kuri pamato klasifikāciju kā “Kodīgs/kairinošs ādai” (3.2. 
nodaļa). Šajā gadījumā vielu vai maisījumu klasificē un marķē kā kodīgu ādai ar kodīguma 
piktogrammu GHS05, bīstamības apzīmējumu H314 un vēl marķē ar EUH071 (kritērijus skatiet 
CLP regulas II pielikumā) (3.2.4.2. nodaļā). 

II pielikums: 1.2.6. punkts. EUH071 – “Kodīgs elpceļiem” 

Papildus klasificēšanai pēc ieelpas toksicitātes, ja par vielu vai maisījumu ir pieejami dati 
par to, ka toksicitātes mehānisms ir kodīgs saskaņā ar 
3.1.2.3.3. sadaļu un I pielikuma 3.1.3. tabulas 1. piezīmi. 
Papildus klasificēšanai attiecībā uz ādas kodīgumu, ja par vielu vai maisījumu nav 
pieejami akūtas inhalācijas toksicitātes pārbaudes dati un šo vielu vai maisījumu var 
ieelpot. 

Kodīgas vielas un maisījumi pēc ieelpošanas var kļūt akūti toksiski līdz dažādai pakāpei, lai gan 
to pierāda tikai testējot. Ja kodīgai vielai vai maisījumam nav pieejami dati par akūtu toksicitāti 
ieelpojot, bet šādu vielu vai maisījumu var ieelpot, tad pastāv iespējama kodīga iedarbība uz 
elpceļiem. Rezultātā, ņemot vērā piesātinātu tvaiku koncentrāciju un atbilstošu ieelpojamu 
daļiņu vai pilienu izmēru, pastāv iespējama iedarbība ieelpojot. Līdz ar to vielas vai maisījumi 
papildus jāmarķē ar EUH071 (sk. 3.8.2.5. nodaļu). Īpaši ieteicams izmantot drošības prasību 
apzīmējumu P260: Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. 

Toksisks saskarē ar acīm: 

II pielikums: 1.2.5. punkts. EUH070 — “Toksisks saskarē ar acīm” 

Vielas un maisījumi, attiecībā uz kuriem acu kairinājuma pārbaude uzrādījusi tādas acīm 
redzamas sistēmiskas toksicitātes vai nāvējošas pazīmes dzīvniekiem, ar kuriem veiktas 
pārbaudes, kuras visdrīzāk var saistīt ar vielas vai maisījuma absorbciju caur acs gļotādu. 
Apzīmējums piemērojams arī tad, ja ir pierādījumi par sistēmisku toksicitāti cilvēkiem pēc 
saskares ar acīm. 
Apzīmējums jālieto arī tad, ja viela vai maisījums satur citu vielu, kas marķēta saistībā ar 
šādu iedarbību, un, ja šīs vielas koncentrācija ir vienāda ar 0,1% vai lielāka, ja vien VI 
pielikuma 3. daļā nav noteikts citādi. 

Gadījumos, ja vielai vai maisījumam ir acīm redzamas smagas sistēmiskas toksicitātes vai 
letalitātes pazīmes, acu kairinājuma gadījumā jānorāda papildu marķējuma apzīmējums EUH070 
“Toksisks saskarē ar acīm”. Pamatojoties uz būtiskajiem datiem, šāds papildu marķējums nav 
atkarīgs no akūtas toksicitātes kategorijas klasifikācijas. 

Izdala toksiskas gāzes: 
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II pielikums: 1.2.1. punkts. EUH029 – “Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas 
gāzes” 

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni vai mitru gaisu potenciāli bīstamā daudzumā 
izdala gāzes, kuras klasificētas akūtas toksicitātes 1., 2. vai 3. kategorijā, piemēram, 
alumīnija fosfīds, fosfora pentasulfīds. 

II pielikums: 1.2.1. punkts. EUH031 — “Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas 
gāzes” 

Vielas vai maisījumi, kas reaģē ar skābēm, bīstamā daudzumā izdalot gāzes, kuras 
klasificētas akūtas toksicitātes 3. kategorijā, piemēram, nātrija hipohlorīds, bārija 
polisulfīds. 

II pielikums: 3.2.1. punkts. EUH032 – “Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti 
toksiskas gāzes” 

Vielas vai maisījumi, kas reaģē ar skābēm, bīstamā daudzumā izdalot gāzes, kuras 
klasificētas akūtas toksicitātes 1. vai 2. kategorijā, piemēram, ciānūdeņražskābes sāļi, 
nātrija azīds. 

3.1.5 Pārklasifikācija vielām un maisījumiem, kas klasificēti akūtā toksicitātē saskaņā 
ar DSD un DPD direktīvu vai saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju 

3.1.5.1. Vai iespējama tieša klasifikācijas un marķēšanas pārveidošana? 

Atbilstoši CLP regulai pieļaujama minimāla tādu vielu un maisījumu pārklasificēšana, izmantojot 
pārveidošanas tabulu, kas atrodama CLP regulas VII pielikumā (sk. 1.1. tabulu). Detalizētu 
informāciju skatiet šo vadlīniju 1.7. nodaļā par CLP regulas VII pielikuma izmantošanu. 

3.1.5.2. Datu atkārtota izvērtēšana 

Ja pieejama jauna informācija, kas varētu būt būtiska attiecībā uz klasificēšanu, jāveic atkārtota 
izvērtēšana. Klasificētām gāzēm jāveic atkārtota izvērtēšana, jo vadlīniju ieteikumi mainījās 
attiecībā uz vispārējām putekļu un miglu vērtībām (mg/l), tvaiku un gāžu vērtībām (ppm) (sk. 
3.1.2.3.2. nodaļu). Atbilstoši CLP regulai klasifikācijas vērtības bieži ir lielākas salīdzinājumā ar 
DSD direktīvu, līdz ar to katram gadījumam individuāli nepieciešama atkārtota izvērtēšana. 
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3.1.6.1 Vielu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.1.6.1.1 1. piemērs: Metanols

Atbilstoši un uzticami dati par cilvēkiem nodrošina līdzvērtīgas ATE vērtības 
atvasināšanu atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulai. Dati par 
dzīvniekiem nav atbilstoši 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

iedarbība caur muti LD50 žurkām ≥ 
5000 mg/kg ķermeņa svara. 

Klasificēšana 
nav iespējama 

Zināms, ka žurkas nav jutīgas 
pret metanola toksicitāti, 
tādēļ tās nav uzskatāmas par 
labu modeli, pētot iedarbību 
uz cilvēkiem (atšķirīga 
iedarbība/iedarbības veids). 

Pieredze ar cilvēkiem: 

zināms, ka cilvēkiem metanols 
izraisa letālu intoksikāciju 
(galvenokārt norijot) pie relatīvi 
mazām devām: minimālā letālā 
deva, ja nav ārstēšanas, ir no 
300 līdz 1000 mg/kg ķermeņa 
svara (IPCS, Environmental Health 
Criteria 196, Methanol, PVO, 1997) 

3. kategorija Minimālā ziņotā letālā deva 
300 mg/kg ķermeņa svara 
tiek lietota kā ATE ekvivalents 
atbilstoši CLP regulas 
I pielikuma 3.1.1. tabulai 
klasificē 3. kategorijā. 

Piezīmes Testu datus, kas iegūti no žurkām, pētot maisījumus, kas satur metanolu, nedrīkst 
tieši lietot aprēķinu formulā. 

3.1.6.1.2 2. piemērs: N,N-dimetilanilīns

Kvalitatīvu datu par cilvēkiem un SAR informācijas lietošana ar 
ekstrapolēšanu uz ATE (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.2.1(b). nodaļā un 
3.1.2. tabula). Dati par dzīvniekiem nav atbilstoši. 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 
Akūta toksicitāte pēc 
iedarbības caur ādu: LD50

trusim> 1690 mg/kg ķermeņa 
svara. 

Pieredze ar cilvēkiem: 

Daudzos pārskatos ziņots par 
plašu pieredzi ar cilvēkiem, 
pierādot letalitāti no MetHB,  

4. kategorija

3. kategorija
(iedarbība caur muti,
caur ādu, ieelpas)

Plašā pieredze ar cilvēkiem 
uzskatāma par pietiekami 
spēcīgu argumentu 
eksperta slēdzienam, lai 
noteiktu klasifikāciju 3. 
kategorijā. LD50 dati par 
trušiem liecina par mazāku 
jutību pret veidoto  

3.1.6 Akūtas toksicitātes klasificēšanas piemēri 

PIEZĪME! Klasificēšanas piemēri attiecas tikai uz akūtu toksicitāti. 
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kas rodas aromātisko amīnu 
dēļ, piemēram, N,N-
dimetilanilīna, pēc relatīvi 
mazām devām, iedarbojoties 
caur muti/ādu/ieelpošanu. 
Pašam N,N-dimetilanilīnam 
nav pieejamas toksicitātes 
vērtības, iedarbojoties uz 
cilvēku. 

MetHB salīdzinājumā ar 
cilvēkiem, kas sakrīt ar 
citu informāciju no testiem 
ar trušiem vielām, kas 
cilvēkiem ierosina MetHB 
veidošanu.  Akūtas 
toksicitātes klasificēšanai 
dati par trušiem nav 
uzskatāmi par 
atbilstošiem. Tādēļ 
konvertētie aprēķinātie 
akūtās toksicitātes punkti 
(cATpE), pamatojoties uz 
datiem par cilvēkiem 
saskaņā ar CLP regulas I 
Pielikuma 3.1.2. tabulu 
atbilst 3. kategorijai; t. i., 
cATpE iedarbībai caur ādu 
= 300 mg/kg ķermeņa 
svara, kas atbilst 
augstākai kategorijai nekā 
dati par trušiem. 

Piezīmes nav 

3.1.6.1.3 3. piemērs

Precīza LD50 vērtība nav pieejama. Nepieciešams ekspertu slēdziens. 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija Kodīgs, uzliesmojošs šķīdums (nav 

klasificēts kā “Kodīgs ādai”). 

Dati par dzīvniekiem: 

pētījumos saskaņā ar GLP par 
akūto toksicitāti pēc iedarbības 
caur muti tika iegūti šādi rezultāti: 

pie testa devas 200 
mg/kg ķermeņa svara: mirstības 
nav, tikai pārejoši simptomi un 
līķa sekcijas rezultātu nav. 

Testa deva ir 500 mg/kg: 100% 
mirstība, simptomi: slikts 
vispārējais stāvoklis, līķa sekcijas 
rezultāti: hiperēmija kuņģī (vietēja 
iekaisuma/kairinājuma dēļ), citi 
orgāni nav skarti. 

4. 
kategorija Sākot ar devu 200 mg/kg ķermeņa 

svara, mirstības nav un novērojami 
tikai viegli, pārejoši simptomi bez 
atradnes līķa sekcijā; ar devu 500 
mg/kg ķermeņa svara kodīgās 
vielas daudzums/koncentrācija 
izraisīja smagu iedarbību un 
mirstību. Pamatojoties uz ekspertu 
slēdzienu, pieņemams, ka 
visticamākā LD50 ir > 300 mg/kg 
ķermeņa svara.   

Tādēļ aprēķinātās akūtās 
toksicitātes (ATE) vērtība 
klasificēšanas nolūkos ir no 300 līdz 
500 mg/kg ķermeņa svara, kas 
atbilst akūtas toksicitātes 
4. kategorijai.

Piezīmes 
Marķējums (papildu akūtas toksicitātes 4. kategorijas marķējuma noteikumiem): 
kodīguma piktogramma (piktogramma nav obligāta, bet to var pievienot) (I pielikums: 
1. piezīme 3.1.3. tabulai). Papildu bīstamības apzīmējums: EUH071 – “Kodīgs elpceļiem”



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs  257 

3.1.6.1.4 4. piemērs

Testa datu lietošana saskaņā ar “nestandarta”vadlīnijām 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

trušiem veica pētījumu, lai 
izvērtētu akūtu iedarbību caur 
ādu (perkutānu). Ziņoja par 
šādiem testa datiem: 

- deva ap 50 mg/kg 
ķermeņa svara: mirstība nav 
novērota; 

- 200 mg/kg ķermeņa svara:
100% mirstība.

Aprēķināts, ka LD50 vērtība ir no 
50 mg/kg ķermeņa svara līdz 
200 mg/kg ķermeņa svara. 

2. kategorija Klasifikācijas pamatojums: 
tā kā iedarbībai caur ādu 
LD50 ir lielāka par 50 
mg/kg ķermeņa svara un 
mazāka par 200 mg/kg 
ķermeņa svara, 
klasifikācija atbilst 
2. kategorijai (CLP regulas
I pielikuma 3.1.2. tabula).

Piezīmes nav 

3.1.6.1.5 5. piemērs

CLP I pielikuma 3.1.1. tabulas izmantošana un eksperimentāli iegūtās 
LC50 vērtības 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Gāze 

Iedarbība uz dzīvniekiem: 

saskaņā ar OECD TG 403 
žurkām tika veikts ar GLP 
saskaņots tests, lai 
noteiktu akūtu toksicitāti 
ieelpojot (gāzes formā). 
Tika aprēķināts: 

LC50: 4500 ppm/4 stundas 

4. kategorija Klasifikācijas pamatojums: 
LC50 = 4500 ppm 
klasificēšanas mērķiem 
uzskatāma par aprēķināto 
akūto toksicitāti (ATE). 
Saskaņā ar akūtas 
toksicitātes (ieelpojot) gāzes 
klasificēšanas kritērijiem 
(CLP regulas I pielikums, 
3.1.1. tabula) šī vērtība 
atbilst 4. kategorijai.  

Piezīmes nav 
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3.1.6.1.6 6. piemērs

Laika ekstrapolēšana; (c) piezīme CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulai; 
Habera likums 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Cieta viela 

Dati par dzīvniekiem: 

Atbilstoši OECD TG 403 
aprakstītajiem principiem 
tika veikts akūtas 
toksicitātes pētījums 
žurkām ieelpojot ar 
1 stundu ilgu iedarbību.  
Tika aprēķināta LC50 (1 -
st), lietojot 3 mg/l. 

3. kategorija
Klasificēšanas kritēriji akūtai 
toksicitātei ieelpojot, kas 
norādīti CLP regulas 
I pielikuma 3.1.1. tabulā, 
attiecas uz 4 stundu 
iedarbības laiku. Tādēļ, lai 
vielu klasificētu, atbilstoši 
jāpārvērš esošie ieelpošanas 
toksicitātes dati, kas iegūti no 
1 stundas ilgas iedarbības. 
LC50 vērtības pēc 1 stundas 
jāpārvērš, dalot ar 4 (Habera 
likums, putekļi un miglas): 

LC50 (4-st) = (LC50 (1-st) : 4) 

= (3 mg/l: 4) = 0.75 mg/l. 
Atbilstoši CLP regulas 
I pielikuma 3.1.1. tabulai 
klasifikācija atbilst 
3. kategorijai.

Piezīmes nav 

3.1.6.1.7 7. piemērs: 2,3-dihlorpropēns

Diskriminācija no STOT-SE 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

- iedarbība caur muti: LD50
žurkām 250-320 mg/kg
ķermeņa svara
(pieņemšana: rezultāti no
dažādiem testiem; mazākā
LD50 ir derīga),

- ieelpošana: LC50 žurkām
2,3 mg/l/4 stundas
(tvaiki).

Novērojumi: 

- plaši aknu un nieru
bojājumi pēc iedarbības
caur muti un ieelpošanas
līdz letālām devām
(nepietiekama
informācija).

3. kategorija
iedarbība caur
muti un
3. kategorija
ieelpojot 

Klasificēšana atbilstoši 
akūtas toksicitātes 
kritērijiem ieelpojot, kas 
norādīti CLP regulas 
I pielikuma 3.1.1. tabulā. 

Piezīmes Viela klasificēta akūtā toksicitātē, bet ne STOT-SE, jo novērotie orgānu bojājumi 
ir nepārprotami cēloņi letalitātei. 
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3.1.6.1.8 8. piemērs

Ceļš-ceļa ekstrapolācija: no iedarbības caur muti uz ieelpošanu 
(3.1.3.3.4. nodaļā). Eksperta slēdziens 

Testu dati Ekstrapolētie 
dati par 
ieelpošanu 
ATE/CATpE 

Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

LD50 iedarbība caur muti 
žurkām: 250 mg/kg 
ķermeņa svara (3. 
kategorija). Pieņemts, ka 
absorbcija ir 100%. 

a) nav specifiskas
kinētikas informācijas,

b) koncentrētās kinētikas
informācija ļauj secināt,
ka tikai 50% tiek
absorbēti, jo izelpošanas
ātrums ir 50%.

0,5 mg/l/4h 
(cATpE) 

2,6 mg/l/4h 
(ATE) 

a) izmantojot ekstrapolācijas
formulu 1 mg/kg ķermeņa
svara = 0,0052mg/l/4h: 250
x 0,0052 mg/l/4h = 1,3
mg/l/4h  2. kategorija
atbilstoši CLP regulas
I pielikuma 2.1.3. tabulai;

b) pamatojoties uz 50%
absorbcijas ātrumu ieelpojot,
atbilstošā ATE vērtība būtu
2,6 (2 x 1,3)3.    kategorija
atbilstoši CLP regulas
I pielikuma 3.1.2. tabulai.

Piezīmes Spēcīga kinētiskā un cita informācija ļauj lietot tieši atvasināto ATE, 
izmantojot aprēķinu formulu pēc eksperta slēdziena. 

3.1.6.1.9 9. piemērs

Ceļš-ceļa ekstrapolācija: no iedarbības caur muti uz iedarbību caur 
ādu (3.1.3.3.4. nodaļā). Eksperta slēdziens 

  Testu dati Ekstrapolētie 
dati par 
iedarbības caur 
ādu ATE/CATpE 

  Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

LD50 žurkām, iedarbība 
caur muti: 270 mg/kg 
ķermeņa svara; pieņemts, 
ka absorbcija ir 100%. 
a) pieņemts, ka
absorbcijas ātrums pēc
iedarbības caur ādu:
100%,

b) absorbcijas pakāpe
pēc iedarbības caur ādu
pamatā izmantota
informācija par
koncentrēto kinētiku /SAR
attiecību: 25%.

300 mg/kg 
ķermeņa svara 

LD50 iedarbība 
caur ādu 1080 
mg/kg ķermeņa 
svara 

a) pamatojoties uz pieņemto
100% absorbciju pēc iedarbības
caur ādu, konvertētā ATE pēc
iedarbības caur ādu tiks
atvasināta, izmantojot
3.1.2. tabulu, iegūstot
3. kategoriju  300 mg/kg
ķermeņa svara kā cATpE,

b) tā kā iedarbībai caur ādu
absorbcija ir tikai 25%, ATE ir
jāpalielina atbilstoši  4x270
mg/kg ķermeņa svara = 1080
mg/kg ķermeņa svara. Tas
uzskatāms kā līdzvērtīga ATE, ko
var tieši izmantot aprēķinu
formulā.

Piezīmes Koncentrētā kinētika un cita informācija ļauj lietot tieši atvasināto ATE, izmantojot 
aprēķinu formulu pēc eksperta slēdziena. 



260 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

4.1. redakcija, 2015. gada jūnijs 

3.1.6.2.1 10. piemērs

Pieejami dati ar dažādu kvalitāti. Ekspertu slēdziens. WoE 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Šķidrums 

Iedarbība uz dzīvniekiem: 

aprakstīti trīs pētījumi ar 
žurkām par akūto 
toksicitāti ieelpojot (tvaiki). 
Divi pētījumi tika veikti 
atbilstoši testu vadlīnijām 
403 un bija atbilstoši GLP. 
Vienam pētījumam bija 
nepilnības pētījuma 
metodoloģijā, pētījuma 
veiktspējas aprakstā un 
testa rezultātu 
dokumentēšanā; neatbilst 
GLP.    
LC50 rezultāti bija šādi: 

– LC50: 19 mg/l/4h (nav GLP)

– LC50: 23 mg/l/4h (TG 403,
GLP)

– LC50: 28 mg/l/4h (TG 403,
GLP)

Nav 
klasifikācijas 

Pamatojoties uz 3 dažādām 
vērtībām, secināts, ka 
pētījums, kurā LC50 = 19 
mg/l, nav derīgs 
salīdzinājumā ar diviem 
citiem. No būtiskākiem 
pierādījumiem tika secināts, 
ka LC50 = ATE > 20 mg/l/4h.  

4. kategorijas kritēriji nav
izpildīti.

Piezīmes nav 

3.1.6.2 Vielu piemēri, kas neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
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3.1.6.3 Maisījumu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.1.6.3.1 11. piemērs

Koncepciju “attiecīgās sastāvdaļas“ (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3. a) punkts) un 
“Vispārīgās robežvērtības” (CLP regulas I pielikuma 1.1.tabula) izmantošana 
maisījumiem ar iztrūkstošiem datiem, lietojot CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.2.3. 
nodaļā aprakstīto formulu. 

Iedarbībai caur ādu un ieelpojot 2. un 4. sastāvdaļai nav pieejami dati par akūtu 
toksicitāti.   1., 3. un 5. sastāvdaļai dati neliecina par akūtou toksicitāti. 

Testu dati Klasifikācija 
(sastāvdaļa) Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par 
dzīvniekiem 

(iedarbība caur 
muti žurkām): 

Izmantojot formulu no CLP regulas I pielikuma, 
3.1.3.6.2.3. iedaļas: 

ATEmix = 148 mg/kg ķermeņa svara 
3. kategorija

1. sastāvdaļa

(4%)

LD50:125mg/kg 
ķermeņa svara 

Iedarbība caur muti 
3. kategorija

2. sastāvdaļa
(92%) Dati nav pieejami 

- 

3. sastāvdaļa
(3%)

LD50:1500mg/kg 
ķermeņa svara 

Iedarbība caur muti 
4. kategorija

4. sastāvdaļa
(0,9%)

Dati nav pieejami - 

5. sastāvdaļa
(0,2%)

LD50:10mg/kg 
ķermeņa svara 

Iedarbība caur muti 2. 
kategorija 

Piezīmes Maisījuma klasifikācijas pamatojums 3. kategorijai: 
1. Nav iespējama klasificēšana, izmantojot vielas kritērijus, jo visam maisījumam nav
pieejami akūtas toksicitātes testu dati (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.4. nodaļā).
2. Nav iespējama klasificēšana, izmantojot savienošanas principu, jo nav pieejami dati par
līdzīgu maisījumu (CLP regulas I pielikuma 3.1.3.5.1. nodaļā).
3. Maisījuma klasificēšana pamatojas uz datiem par sastāvdaļām (CLP regulas I pielikuma
3.1.3.6. nodaļā).
4. CLP regulas I pielikuma 3.1.3.3 (a). nodaļā aprakstītā “attiecīgo sastāvdaļu” koncepcija
nozīmē, ka 4. sastāvdaļa ir izslēgta no ATEmix aprēķiniem, jo tās koncentrācija ir < 1%. Šādu
argumentāciju nevar piemērot 5. sastāvdaļai, lai gan tās koncentrācija ir mazāka par
“attiecīgo sastāvdaļu” robežvērtību 1%, bet tā ir lielāka par 2. kategorijas sastāvdaļu
robežvērtību 0,1%, kas aprakstīta CLP regulas I pielikuma 1.1. tabulā.
5. Sastāvdaļu ar nezināmu akūto toksicitāti (t. i., 2. sastāvdaļas) kopējā koncentrācija ir
92%; tādēļ CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.2.3. nodaļā aprakstītajā formulā jālieto
ATEmix aprēķināšanai. Koriģēts aprēķins pielāgo sastāvdaļu ar nezināmu akūto toksicitāti
kopējo procentuālo vērtību.
6. 1., 3. un 5. sastāvdaļa ir iekļauta ATEmix aprēķinā, jo dati atbilst noteiktajai akūtas
toksicitātes kategorijai, kas noteikta CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. iedaļas (a) punktā.
7. 1., 3. un 5. sastāvdaļu faktiskās LD50 vērtības izmanto ATEmix aprēķinā saskaņā ar CLP
regulas I pielikuma 3.1.1. tabulas (b) piezīmi.
Papildu marķējums: 92% procenti no maisījuma ir sastāvdaļas ar nezināmu akūtu toksicitāti 
(sk. 3.1.4.2. nodaļā). 

Nnav zināms Ja
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3.1.6.3.2 12.a piemērs

Dažādas fāzes iedarbībai ieelpojot. Ekstrapolācija 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā informācija 

1. sastāvdaļa
cieta viela (6%)

2. sastāvdaļa
cieta viela (11%)

3. sastāvdaļa
cieta viela (10%)

4. sastāvdaļa
šķidrums (40%)

5. sastāvdaļa(33%)

Iedarbība: aerosols 
(migla) 

Dati par dzīvniekiem 
(žurkas):  
LC50 (mg/l/4h) 

0,6 

6 (putekļi) 

11 (tvaiki) 

4. kategorija

3. kategorija

- 

4. kategorija

- 

Konv. ATE (mg/l/4h) = 
1,5 mg/1/4h 

ATE = LC50 

Atmests, jo nav 
klasificēts nevienā akūtā 
kategorijā. 

Konv. ATE (mg/l/4h)= 
1,5mg/1/4h, pieņemot, 
ka tvaikiem un miglai ir 
vienāda kategorija pēc 
ekspertu slēdziena. 

Ūdens, kas nav ņemts 
vērā. 

Piezīmes Klasifikācija: 4. kategorija. 

Visam maisījumam nav pieejami testa dati. 

Savienošanas principi nav piemērojami, jo nav pieejami testa dati 
par līdzīgiem maisījumiem. Tādēļ klasificēšanas pamatā ir 
sastāvdaļas. 

Lieto I pielikuma 3.1.3.6.1. nodaļā aprakstīto aprēķinu formulu, jo 
visām sastāvdaļām ir pieejama informācija. 

100/ATEmix= 6/1,5+11/0,6+0+40/1,5+0 = 49 

ATEmix= 2,04 mg/l/4h -> 4. kategorija 

PIEZĪME! Maisījums 12.a piemērā formāli klasificējams 4. 
kategorijā, kas attiecas uz toksicitāti ieelpojot. Jāievēro, ka šī 
klasifikācija ir tikai atvasināta no aprēķiniem par aerosola fāzi, 
nevis tvaika gāzi. 
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3.1.6.4 Maisījumu piemēri, kas neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.1.6.4.1 12.b piemērs 

Dažādas fāzes iedarbībai ieelpojot. Ekstrapolācija 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Iedarbība (tvaiki) 

Dati par dzīvniekiem 
(žurkas):LC50 (mg/l/4h) 

1. sastāvdaļa
cieta viela (6%) 

4. kategorija Cieta viela bez sublimācijas, 
tādēļ nav tvaiku fāzes; nav 
ņemts vērā. 

2. sastāvdaļa
cieta viela (11%) 

0,6 (putekļi) 3. kategorija Kā 1. sastāvdaļa. 

3. sastāvdaļa
cieta viela (10%) 

6 (putekļi) - Nav ņemts vērā, jo nav 
klasificēts nevienā akūtā 
kategorijā. 

4. sastāvdaļa
šķidrums (40%) 

11 (tvaiki) 4. kategorija ATE = LC50 

5. sastāvdaļa
(33%)

- Ūdens, kas nav ņemts vērā. 

Piezīmes 

Klasifikācija: nav piemērojama 

Ieelpošana ir atbilstošais iedarbības ceļš, jo vienai bīstamai sastāvdaļai novēro 
tvaika spiedienu. 

Visam maisījumam nav pieejami testa dati. 

Savienošanas principi nav piemērojami, jo nav pieejami testa dati par līdzīgiem 
maisījumiem. Tādēļ klasificēšanas pamatā ir sastāvdaļas. 

Lieto CLP regulas I pielikuma 3.1.3.6.1. nodaļā aprakstīto aprēķinu formulu, jo 
visām sastāvdaļām ir pieejama informācija. 

Formulā netiek pievienoti dati par 1. un 2. sastāvdaļu, jo izšķīdinātām cietām 
vielām nepiemīt sublimācija, tādēļ tās nav tvaiku fāzē; 3. sastāvdaļa netiek 
klasificēta nevienā akūtas toksicitātes kategorijā. 5. sastāvdaļai nav pierādīta 
akūta toksicitāte. 

100/ATEmix = 0+0+0+40/11+0 = 3,64ATEmix = 27,5 

27,5 mg/l/4h ir lielāka par vispārīgo robežkoncentrāciju tvaikiem  klasifikācija 
nav piemērojama. 

3.1.7. Atsauces 

OECD (2009) Series on testing and assessment number 39: Guidance document on acute 
inhalation toxicity testing ENV/JM/MONO(2009)28 (21 July 2009). 
ECETOC (2003) TR 86: European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals, 
Brussels, Belgium, Technical report N°86. 

Pauluhn, J. (2008) Inhalation toxicology: methodological and regulatory challenges. Exp 
Toxicol Pathol. 60(2-3):111-24. 
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3.2 KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI 

3.2.1 Kodīgs/kairinošs ādai klasifikācijas definīcija 

I pielikums: 3.2.1.1. punkts. Kodīgums ādai ir ādas neatgriezenisku bojājumu 
radīšana, t. i., nekrozes novērošana caur epidermu un zemādā, kas rodas pēc apstrādes 
ar pārbaudāmo vielu, ja iedarbības laiks ir līdz 4 stundām. Kodīguma reakcijai parasti ir 
raksturīgas čūlas, asiņošana, asiņainas kreveles un 14 dienu novērojumu laikposma 
beigās atkrāsošanās ādas izbalēšanas dēļ; rodas zonas, kurās izkritis apmatojums un 
veidojas rētas. Lai novērtētu neskaidrus bojājumus, jāveic histopatoloģiski izmeklējumi. 
Ādas kairinājums ir ādas atgriezenisks bojājums, kas rodas pēc apstrādes ar pārbaudāmo 
vielu, ja iedarbības laiks ir līdz 4 stundām. 

3.2.2 Kodīgs/kairinošs ādai vielu klasificēšana 

3.2.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

3.2.2.1.1  Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

CLP regulas 7. panta 3. punktā norādīts, ka CLP regulas nolūkiem nav pieļaujama testēšana uz 
cilvēkiem; tomēr norādīts, ka klasificēšanas nolūkiem var izmantot esošos datus, kas iegūti no 
citiem avotiem. 

Par cilvēkiem datus var iegūt no vairākiem avotiem, piemēram, epidemioloģiskiem pētījumiem, 
klīniskiem pētījumiem, labi dokumentētiem gadījumu pārskatiem, toksikoloģijas informācijas 
avotiem un nelaimes gadījumu datu bāzēm vai darba pieredzes. 

Kritiski jāpārskata esošo datu būtiskums, kvalitāte un sakarība. Sliktas ziņošanas un specifiskas 
informācijas deficīta dēļ var būt ievērojams neskaidrības līmenis. Var pietrūkt ārstu apstiprinātas 
diagnozes. Veicinoši faktori var nebūt ņemti vērā. Maza izmēra grupas var ietekmēt pierādījumu 
statistisko spēku. Par cilvēkiem iegūtu datu derīgumu var ietekmēt daudzi citi faktori. Rūpīgi 
jāizvērtē atsevišķu pacientu atlase klīniskiem pētījumiem un kontroles grupām. Vadlīnijās par 
IR/CSA, R.4.3.3. nodaļā ir nodrošināta kritiskā izvērtēšana datiem no pētījumiem ar cilvēkiem, 
kā arī Vadlīnijās par IR/CSA, R.7.2.4.2. nodaļā aprakstīti specifiski apsvērumi par vielām, kas 
ir kodīgas/kairinošas ādai. 

Dati liecina, ka vairumā gadījumu cilvēku āda ir mazāk jutīga nekā trušiem (ECETOC, 2002). 

3.2.2.1.2  Datu noteikšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Datos, kas nav iegūti no cilvēkiem, ietvertas fizikāli ķīmiskās īpašības, Q(SAR) rezultāti, 
ekspertu sistēmas un rezultāti no in vitro un in vivo testiem. Pieejamā informācija par vielu 
kodīgu/kairinošu iedarbību uz ādu var ietvert esošos datus, kas iegūti no testiem saskaņā ar 
regulas (EK) Nr. 440/2008 aprakstītajām metodēm vai izmantojot metodes, kuru pamatā ir 
starptautiski atzīti zinātniskie principi. 

Vairākas no tālāk aprakstītajām metodēm, kas nav testēšana un in vitro metodes, ir validētas ar 
DSD direktīvas kritērijiem, bet ne ar CLP regulas klasificēšanas kritērijiem. Tā kā DSD direktīvas 
un CLP regulas kritēriji nedaudz atšķiras, jāpārbauda, vai metode ir pietiekami validēta, lai 
veiktu klasificēšanu atbilstoši CLP regulai. 

3.2.2.1.2.1 Fizikāli ķīmisko īpašību izvērtēšana 

Vielas ar oksidējošām īpašībām, saskaroties ar citām vielām un cilvēku audiem, var izraisīt 
eksotermiskās reakcijas. Tādā veidā radusies augsta temperatūra var bojāt/iznīcināt 
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bioloģiskos materiālus. Tas, piemēram, attiecas uz organiskajiem peroksīdiem, ko var uzskatīt 
par ādu kairinošām vielām, līdz pierādījumi nerāda pretējo (Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.2.3.1. 
nodaļā).

Ūdeņražaperoksīds tiek klasificēts kā 1B kategorijas ādu kairinoša viela, lai gan peroksīdiem 
jāizskata klasificēšana kā 2. kategorijas ādu kairinoša viela. Lai noteiktu, ka vielas ar 
oksidējošām īpašībām neatbilst klasifikācijai, jānodrošina atbilstoši pierādījumi. 

3.2.2.1.2.2 Testēšanas metodes: pH un skābes/sārma rezerve 

I pielikums: 3.2.2.2. punkts. Līdzīgā kārtā galējas pH vērtības, tādas kā ≤ 2 un ≥ 
11,5, var norādīt uz iespēju izraisīt dermālu iedarbību, jo īpaši, kad buferspēja ir zināma, 
lai gan šī korelācija nav precīza. Kopumā var sagaidīt, ka šo vielu iedarbība uz ādu ir 
ievērojama. Ja apsvērumi par sārmainības/skābuma rezervi liek domāt, ka viela, 
neskatoties uz zemu vai augstu pH vērtību, var nebūt kodīga, veic turpmākas pārbaudes, 
kas to apliecinātu, vēlams, izmantojot atbilstīgu apstiprinātu in vitro pārbaudi. 

Skābes/sārma rezerve ir veids, kā tiek mērīta ķīmisku vielu buferspējas kapacitāte. Detalizētu 
informāciju par metodoloģiju skatiet Young et al, 1988, un Young and How, 1994. Jo lielāka 
buferspēja, jo kopumā lielāks kodīguma potenciāls. 

3.2.2.1.2.3 Metodes, kas nav testēšana: (Q)SAR un ekspertu sistēmas 

Metodes, kas nav testēšana, piemēram, (Q)SAR un ekspertu sistēmas, jāizskata katram 
gadījumam atsevišķi. (Q)SAR sistēmas, kas ļauj izvērtēt iedarbību uz ādu, ir, piemēram, 
TOPKAT, Terra(Q)SAR un BfR-DSS. Šajās sistēmās tiek ņemts vērā ne tikai strukturālās līdzības 
izvērtējums, bet arī citi parametri, piemēram, topoloģija, ģeometrija un virsmas īpašības. Pilnas 
instrukcijas skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.6. un R.7.2.3.1. nodaļā. 

BfR-DSS sistēma ir ieteikta Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4. nodaļā, jo nepastāv cits modelis, kurā 
tiek pietiekami aprakstīti gadījumi, kad nav iedarbības. BfR likumi par ādas kairinājumu un 
kodīgu iedarbību uz ādu ir integrēti interneta logā ‘toxtree’, http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/
computational_toxicology/(Q)SAR_tools/toxtree. 

Secinājumus, ka vielas neatbilst klasifikācijai, var veikt, ja pierādīts, ka (Q)SAR vai ekspertu 
sistēma adekvāti paredz, ka iedarbības nav (Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.2-2. attēls, f piezīme). 
Tā kā šīm metodēm, kas nav testēšana, nav paredzēta formāla pieņemšanas procedūra un nav 
pieņemts formāls validēšanas process, atbilstoša dokumentācija ir ļoti nozīmīga. Lai iegūtu 
atbilstību REACH regulai, dokumentācijai jāatbilst tā sauktajam (Q)SAR modeļa ziņošanas 
formātam (QMRF). Detalizētu informāciju skatiet Vadlīnijās par IR/CSA, R.6.1. nodaļā. 

3.2.2.1.2.4 Testēšanas metodes: in vitro metodes 

Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-2. tabulā norādīts validēšanas statuss un pieņemti noteikumi par in 
vitro testa metožu noteikšanu, pētot ādas kairinājumu un kodīgu iedarbību uz ādu. Zemāk 
aprakstīta informācija ir jaunākā šo vadlīniju publicēšanas brīdī, bet turpmāk jaunākā 
informācija par OECD testu vadlīnijām atrodama OECD mājas lapā: 
(http://www.OECD.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/OECDguidelinesforthetest
ingofchemicals.htm). 

In vitro metodes kodīgas iedarbības uz ādu noteikšanai 

Pēdējos gados OECD ir pieņēmusi jaunas vadlīnijas par in vitro metodēm kodīgas iedarbības uz 
ādu noteikšanai, kas ir alternatīvas in vivo truša ādas testam (OECD TG 404). Pieņemtās in vitro 
testu metodes kodīgas ietekmes uz ādu noteikšanai atrodamas ES testa metožu regulā (EK) 
Nr. 440/2008 un OECD testu vadlīnijās (OECD TG): 

• transkutānās elektriskās pretestības (TER; lietojot žurkas ādu) tests (OECD TG 430),
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• cilvēka ādas modeļa tests (HSM)( OECD TG 431),

• in vitro membrānas barjeras tests (OECD TG 435).

Pozitīvi in vitro testa rezultāti neprasa turpmāku detalizētāku testēšanu un tos var izmantot 
klasificēšanā. Ja ir negatīvi in vitro rezultāti reakcijai uz kodīgumu, tie jāizvērtē detalizētāk. 

Pēc TER un cilvēka ādas testu rezultātiem nav iespējams sadalījums apakškategorijās, savukārt 
membrānas barjeras tests nodrošina diferenciāciju trīs apakškategorijās — 1A, 1B un 1C. Rūpīgi 
jāizvērtē trīs šeit aprakstīto testu darbības (TER-, HSM- un membrānu barjeras tests) attiecībā 
uz vielas sārmainību un skābumu, lai izvērtētu, kuri dati ir piemērotāki reālai vielai. 
TER un HSM testi ir validēti ādas kairinājuma klasificēšanai. Šīs validēšanas rezultāti ir 
apstiprināti, jo CLP regulā aprakstītie kritēriji ādas kairinājuma noteikšanai ir vienādi ar tiem, 
kas aprakstīti iepriekšējā validēšanas pētījumā. 
Membrānas barjeras metode ir apstiprināta kā zinātniski validēts tests vielu ierobežotam 
diapazonam - galvenokārt skābes, sārmi un to atvasinājumi (ECVAM/ESAC, 2000). 

In vitro metodes ādas kairinājuma noteikšanai 

OECD nesen apstiprināja trīs OECD TG 439 in vitro ādas kairinājuma testa metodes, kuru 
pamatā ir rekonstruētas cilvēku epidermas (RHE) tehnoloģija. Tie palīdz atšķirt vielas, kas nav 
kairinošas, no kairinošām, izmantojot vienu kairinošu vielu kategoriju. Trīs RHE testu metodes ir 
EpiSkinTM, modificēta EpiDermTM un SkinEthicTM. EpiSkinTM un EpiDermTM metodēm ir veikta 
formāla ECVAM validēšana no 2003. gada līdz 2007. gadam (Spielmann et al, 2007). 
2007. gadā ESAC pieņēma EpiSkinTM metodi kā derīgu un pilnvērtīgu aizvietošanas testu 
(ECVAM/ESAC, 2007). Sākotnēji validācija pamatojas tikai uz pozitīvo rezultātu stratēģiju 
(ECVAM/ESAC, 2007), līdz ar to EpiDermTM testa metode tika secīgi modificēta. 2008. gada 
novembrī EpiDermTM un SkinEthicTM metodes tika noteiktas kā uzticamas un būtiskas testa 
metodes, kas var atšķirt vielas, kas nav kairinošas, un vielas, kas ir kairinošas, tādēļ pilnībā 
aizvietojot tradicionālo ādas kairinājuma noteikšanas testu (ECVAM/ESAC, 2008). Jāievēro, ka 
secinājumi par trīs metožu piemērotību galvenokārt attiecas uz optimizācijas un validācijas datu 
kopumu. Atbilstoši CLP regulas kritērijiem visas trīs metodes ir derīgas vielu klasificēšanai, 
nosakot kairinošu iedarbību uz ādu (ECVAM/ESAC, 2009). 

Ādas integritātes funkciju tests (SIFT) norādīts Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-2. tabulā. Līdz šim 
testam bija veikta tikai iepriekšēja validācija un darbība bija ierobežota virsmas aktīvām vielām. 
Ja no SIFT testa tiek iegūti pozitīvi dati, tos var izmantot kā būtiskāko pierādījumu, lai noteiktu 
klasifikāciju kairinošai vielai, savukārt negatīvos datus neuzskata par pārliecinošiem, lai 
noteiktu, ka viela neatbilst klasifikācijai. 

Informāciju par pašreizējo in vitro testu un metodoloģijas attīstību var atrast ECVAM mājas lapā 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam). 

Citas piemērojamās in vitro metodes 

Ja no citām piemērojamām in vitro metodēm tiek iegūti pozitīvi dati, tos var izmantot kā pieeju 
klasifikācijas noteikšanai kairinošai vielai, bet negatīvos datus neuzskata par pārliecinošiem, lai 
noteiktu, ka viela neatbilst klasifikācijai. Šajā kontekstā “piemērojamās” nozīmē metožu 
atbilstību starptautiski pieņemtiem kritērijiem (sk. REACH regulas XI pielikuma 1.4. nodaļu). 

3.2.2.1.2.5 Testēšanas metodes: in vivo dati 

Saskaņā ar REACH regulu in vivo tests trušiem pēc OECD TG 404 ir standarta in vivo tests. 
Tomēr jāievēro, ka atbilstoši REACH regulai (VII līdz X pielikumi), jāizvairās no kodīgu vielu 
testēšanas tādās koncentrācijās/devu līmeņos, kad tās ir kodīgas. 
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Līdz 1987. gadam OECD standarta protokolā izmantoja okluzīvas ādas proves, kā rezultātā 
testa nosacījumi bija ievērojami stingrāki salīdzinājumā ar mūsdienās izmantoto daļēji okluzīvo 
ādas provi. Robežgadījumos īpaši jāņem vērā iedarbības izvērtēšana. 
Klasificēšanas nolūkiem var izmantot pētījumus, kas veikti atbilstoši ASV Federālajam bīstamo 
vielu aktam (US-FHSA), lai gan to pētījumu protokols var atšķirties no OECD TG 404. Tajos 
nav iekļauts 48 stundu novērošanas laiks un ir iekļauta 24 stundu iedarbība, kam seko 
novērošana pēc 24 un 72 stundām. Turklāt testējamais paraugs tiek izmantots uz sešu trušu 
ādas provēm gan uz nobrāztas, gan neskartas ādas. Pētījumi parasti tiek pārtraukti pēc 
72 stundām. Ja līdz 72 stundām atbildes reakcijas nav vai tā ir minimāla, šādus datus 
ieteicams lietot klasificēšanai, aprēķinot eritēmas un tūskas vidējo vērtību, pamatojoties tikai 
uz 24 un 72 stundām. Vidējo rezultātu aprēķināšana parasti jāierobežo un jāizmanto rezultāti, 
kas iegūti no neskartas ādas. Ja 72 stundu laikā atbildes reakcija ir izteikta, nepieciešams 
ekspertu slēdziens, lai noteiktu, vai dati ir piemēroti klasificēšanai. 

Dati par iedarbību uz ādu dzīvniekiem var būt pieejami no testiem, kas tika veikti citiem 
primārajiem mērķiem, kas nav izpēte par kodīgu/kairinošu ietekmi uz ādu. Šādu informāciju 
var iegūt no akūtas vai atkārtotas iedarbības caur ādu toksicitātes pētījumiem ar trušiem vai 
žurkām (OECD TG 402; OECD TG 410), no jūrascūciņu ādas sensibilizācijas pētījumiem (OECD 
vadlīnijas 406) un no kairinājuma noteikšanas pētījumiem pelēm bez apspalvojuma. 

3.2.2.2 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.2.2.6. punkts. Kodīgums 

I pielikums: 3.2.2.6.1. punkts. Pamatojoties uz izmēģinājumiem, ko veic ar dzīvniekiem, 
vielu klasificē kā kodīgu, kā parādīts 3.2.1. tabulā. Viela ir kodīga, ja tā iznīcina ādas audus, 

t. i., rada redzamu nekrozi caur epidermu un nokļūst zemādā vismaz vienam no
izmēģinājuma dzīvniekiem pēc tam, kad tie līdz 4 stundām ir bijuši pakļauti vielas
iedarbībai. Kodīgai iedarbībai parasti  raksturīgas čūlas, asiņošana, asiņainas kreveles un 14
dienu novērojumu laikposma beigās - atkrāsošanās ādas izbalēšanas dēļ; rodas zonas,
kurās izkritis apmatojums un veidojas rētas.
Lai novērtētu neskaidrus bojājumus, jāveic histopatoloģiski izmeklējumi.

I pielikums: 3.2.2.6.2. punkts. Kodīguma kategorijā ir trīs apakškategorijas: 1. A 
apakškategorija – kad reakciju vēro, pakļaujot dzīvnieku iedarbībai līdz 3 minūtēm un 
novērojot to līdz 1 stundai; 1. B apakškategorija – kad reakciju vēro, pakļaujot dzīvnieku 
iedarbībai no 3 minūtēm līdz 1 stundai un novērojot to līdz 14 dienām, un 1. C 
apakškategorija – kad reakciju vēro, pakļaujot dzīvnieku iedarbībai no 1 stundas līdz 4 
stundām un novērojot to līdz 14 dienām. 
I pielikums: 3.2.2.6.3. punkts. Par cilvēkiem iegūti dati ir aplūkoti 3.2.2.1. un 3.2.2.4. 
punktā, un arī 1.1.1.3., 1.1.1.4. un 1.1.1.5. punktā. 

3.2.1. tabula 

Kodīguma ādai kategorijas un apakškategorijas 

Kodīgs > 1 no 3 dzīvniekiem 

Kodīguma 
apakškategorijas 

Iedarbības laiks Novērošana 

1. Kategorija:

kodīgumu izraisošs 
materiāls 

1.A < 3 minūtes < 1 stunda 

1.B >3 minūtes - < 1
stunda

< 14 dienas 
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1.C >1 stunda - < 4 stundas < 14 dienas 

I pielikums: 3.2.2.7. punkts. Kairinājums 

I pielikums: 3.2.2.7.1. punkts. Izmantojot rezultātus, kas iegūti izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem, 3.2.2. tabulā ir atspoguļota viena kairinātāja kategorija (2. kategorija). Par 
cilvēkiem iegūti dati ir aplūkoti 3.2.2.1. un 3.2.2.4. pantā, un arī 1.1.1.3., 1.1.1.4. un 
1.1.1.5. punktā. Svarīgākais kairinātāju kategorijas kritērijs ir tas, ka vismaz 2 no 3 
pārbaudītajiem dzīvniekiem vidējais punktu skaits ir ≥ 2,3 līdz ≤ 4,0. 

3.2.2. tabula 

Ādas kairinājuma kategorija 

Kategorija Kritēriji 

2. kategorija: kairinātājs 1) Vidējās vērtības ≥ 2,3 - ≤ 4,0 attiecībā uz eritēmu/kreveli
vai uz tūsku vismaz 2 no 3 izmēģinājuma dzīvniekiem, ko
vērtē 24, 48 un 72 stundas pēc ādas proves noņemšanas
vai, ja reakcija iestājas ar novēlošanos, vērtējot 3 secīgas
dienas pēc ādas reakcijas parādīšanās; vai

2) iekaisums, kas turpinās līdz pat novērošanas laikposma
beigām, kas parasti ir 14 dienas, vismaz 2 dzīvniekiem, īpaši
ņemot vērā spalvas izkrišanu (ierobežotā laukumā),
hiperkeratozi, hiperplāziju un lobīšanos; vai

3) dažos gadījumos, kad dzīvnieki reaģē ļoti dažādi, ja viens
dzīvnieks izteikti pozitīvi reaģē uz ķīmisko vielu, bet kritēriji
nav tik izteikti kā iepriekš norādītie.

I pielikums: 3.2.2.8. punkts. Komentāri par reakcijām, kas novērotas, veicot ādas 
kairinājuma pārbaudes dzīvniekiem 
I pielikums: 3.2.2.8.1. punkts. Tāpat kā kodīguma gadījumā, dzīvnieku kairinājuma 
reakcijas vienā izmēģinājumā var būt ļoti dažādas. Kā norādīts 3.2.2.7.1. punktā, 
galvenais kritērijs, pēc kura vielu klasificē kā ādai kairinošu, ir vidējais punktu daudzums 
par eritēmu/kreveli vai tūsku, ko aprēķina vismaz 2 no 3 izmēģinājuma dzīvniekiem. 
Atsevišķs kairinājuma kritērijs ir attiecināms uz gadījumiem, kad ir ievērojama 
kairinājuma reakcija, bet tā ir mazāka par pozitīvas pārbaudes vidējās vērtības kritēriju. 
Piemēram, pārbaudes materiālu var nosaukt par kairinošu, ja vismaz 1 no 3 
pārbaudītajiem dzīvniekiem ir ļoti augsts vidējais punktu skaits visa pētījuma laikā, 
tostarp brūces, kas nav sadzijušas novērošanas laikposma beigās, šim laikposmam 
parasti ilgstot 14 dienas. Šim kritērijam var atbilst arī citas reakcijas. Tomēr ir 
jāpārliecinās, ka minētās reakcijas radušās ķīmiskās vielas iedarbības rezultātā. 
I pielikums: 3.2.2.8.2. punkts. Kairinošās iedarbības novērtējumā jāņem vērā arī ādas 
bojājumu atgriezeniskums. Ja 2 vai vairākiem izmēģinājuma dzīvniekiem iekaisums 
saglabājas līdz novērojuma laikposma beigām, ņemot vērā spalvas izkrišanu (ierobežotā 
laukumā), hiperkeratozi, hiperplāziju un lobīšanos, tad materiālu uzskata par kairinošu. 

* PIEZĪME! 3.2.1. tabulā jābūt norādītam “Kodīgs ≥ 1 no 3 dzīvniekiem.” CLP regula,
kas 2008. gada 31. decembrī publicēts Oficiālajā žurnālā, BG, CS, ET, EL, EN, LV, PT
un RO versijās ir drukas kļūda.
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3.2.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

I pielikums: 3.2.2.4. punkts. 

[…] 
Lai gan informāciju var gūt no atsevišķu parametru novērtēšanas daudzpakāpju pieejas 
ietvaros (sk. 3.2.2.5. punktu), piemēram, kodīgus sārmus ar galēju pH vērtību var 
uzskatīt par kodīgiem attiecībā uz ādu, ir vērts apsvērt visu esošo informāciju un veikt 
novērtējumu pēc pierādījumu daudzuma. Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad 
informācija ir par dažiem, nevis par visiem parametriem. Kopumā lielākais uzsvars ir 
liekams uz pieredzi un datiem par cilvēkiem, tam seko pieredze par dzīvniekiem un 
pārbaudes dati, un tālāk – citi informācijas avoti, bet katrs gadījums  jāsvērtē atsevišķi. 
I pielikums: 3.2.2.5. punkts. Sākotnējās informācijas vērtēšanai attiecīgos gadījumos 
var izmantot daudzpakāpju pieeju, ņemot vērā, ka dažos gadījumos ne visi elementi ir 
būtiski. 

3.2.2.3.1  Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Par cilvēkiem iegūtu datu piemērotība klasificēšanai būs atkarīga no tā, cik plašu iedarbību un 
kādā apjomā varēs piemērot interesējošajai vielai. Vadlīnijās par IR/CSA, R.7.2.4.2.nodaļā 
atrodami detalizēti norādījumi par kodīgas/kairinošas iedarbību uz ādu, izvērtējot no cilvēkiem 
iegūtos datus. 
CLP regulas I pielikuma 3.2.2. nodaļa norādītie kritēriji nav piemērojami datiem par cilvēkiem. 

3.2.2.3.2  Datu izvērtēšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

3.2.2.3.2.1 In vitro dati 

Izvērtējot in vitro testu datus, jāņem vērā darbības joma. Piemēram, in vitro membrānu 
barjeras testēšanas metode galvenokārt  piemērojama skābēm un sārmiem un nav 
piemērojama šķīdumiem, kuru pH vērtības ir no 4,5 līdz 8. Parasti klasificēšanas ieteikumi 
atbilstoši GHS kritērijiem, pamatojoties uz in vitro testa datiem, ir minēti atbilstošos OECD testu 
norādījumos. 

3.2.2.3.2.2 In vivo dati 

Testi albīniem trušiem (OECD TG 404) 

Vietējās iedarbības uz ādu izvērtēšanas kritēriji ir bojājumu nopietnība un atgriezeniskums. 

Bojājuma nopietnība tiek izvērtēta pēc Draize testa rezultātiem no “0” (atbildes reakcijas nav) 
līdz “4” (nopietna atbildes reakcija). Eritēmas un tūskas izvērtēšana tiek veikta atsevišķi. 

Bojājumu atgriezeniskums ir otrs noteicošais faktors, izvērtējot atbildes reakciju. Kritēriji ir 
izpildīti, ja 

• kodīgums

o āda ir sagrauta visā biezumā, kā rezultātā rodas čūlas, asiņošana, asiņainas
kreveles, izmainās krāsa, rodas zonas, kurās izkritis apmatojums un veidojas rētas.
Šaubīgos gadījumos jākonsultējas ar patologanatomu. Lai vielu klasificētu kā
kodīgu, novērošanas perioda beigās pietiek ar vienu dzīvnieku, kam novērojama šī
atbildes reakcija.
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• kairinājums

o apmatojuma zudums, hiperkeratoze, hiperplāzija un lobīšanās rodas līdz noteiktai
pakāpei. Lai vielu klasificētu kā kairinošu, pietiekami, ja diviem dzīvniekiem
novērojama šī atbildes reakcija.

o ja pētījuma laikā tiek atklāti bojājumi, kas turpinās pēc novērošanas perioda
beigām, kas parasti ir 14 dienas. Lai vielu klasificētu kā kairinošu, klasificēšanai ir
pietiekami, ja vienam dzīvniekam šī atbildes reakcija parādās novērošanas laikā un
tā beigās (gadījumos, kad ir aizdomas par kodīgām vielām, esošie testa dati
testēšanas ierobežojumu dēļ var būt pieejami tikai vienam dzīvniekam, sk.
3.2.6.1.2. nodaļā 2. piemēru).

Attiecībā uz vielas klasificēšanas galveno kritēriju nopietnību, nosakot, ka viela ir kairinoša ādai, 
jāņem vērā vidējais rezultāts dzīvniekiem, nosakot eritēmu/kreveles vai tūsku. Novērošanas 
laikā katram dzīvniekam tiek noteikts eritēmas un tūskas rezultāts. Katram no trim testa 
dzīvniekiem trīs dienu laikā atsevišķi aprēķina tūskas un eritēmas vidējo rezultātu (parasti pēc 
24, 48 un 72 stundām). Ja 2 no 3 dzīvniekiem ir pārsniegtas CLP regulā noteiktas robežvērtības, 
klasificēšana jāveic atbilstoši. 

Attiecībā uz atgriezeniskumu jāpierāda, ka šī iedarbība ir pārejoša, t. i., ietekmētās vietas 
sadzīst testa novērošanas perioda laikā (sk. 3.2.6.1.1. nodaļā 1. piemēru). 
Ja tests tika veikts vismaz trim dzīvniekiem un visiem trim dzīvniekiem testa rezultāti bija 
negatīvi, viela netiek klasificēta kā kodīga.  

Testi, kas veikti ar vairāk nekā trim dzīvniekiem 

Saskaņā ar pašlaik spēkā esošajām vadlīnijām tiek paredzēta secīga trušu testēšana, līdz tiek 
novērota atbildes reakcija. Parasti iespējams izmantot līdz 3 trušiem. Pozitīvas atbildes reakcijas 
pamatā ir atsevišķa truša vidēji rezultāti pēc 1., 2. un 3. dienas. Kā kritērijs klasificēšanai tiek 
izmantots katra atsevišķā dzīvnieka vidējais rezultāts. Ādas kairinājuma 2. kategorija tiek 
noteikta, ja vismaz 2 dzīvniekiem vidējais rezultāts ir 2, 3 vai lielāks. Tomēr citās testa metodēs 
ir izmantoti līdz 6 trušiem. Tas ir piemērojams pētījumiem, kas veikti atbilstoši US-FSHA. 

Esošajiem testu datiem, kas iegūti ar vairāk nekā trim dzīvniekiem, 2011. gada jūnijā ANO līmenī 
tika pieņemti specifiski norādījumi:
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-42e.pdf) 
jāpiemēro (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4- 
2011-e.pdf). 
Katram dzīvniekam tiek noteikts vidējais rezultāts (sk. 3.2.6.1.3. nodaļā 3. piemēru). 

Gadījumā ar 6 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie kritēriji: 

a. klasificēšana kā “Kodīgs ādai” 1. kategorija, ja vismaz vienam dzīvniekam pēc
iedarbības 4 stundu laikā novērojama ādas audu destrukcija (redzama epidermas
nekroze, kas skar dermu);

b. klasificēšana kā “Kairinošs ādai” 2. kategorija, ja vismaz 4 no 6 trušiem, nosakot
eritēmu/kreveles vai tūsku, vidējais rezultāts uz dzīvnieku ir ≥ 2,3 un ≤ 4,0.

Gadījumā ar 5 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie kritēriji: 

a. klasificēšana kā “Kodīgs ādai” 1. kategorija, ja vismaz 1 dzīvniekam pēc iedarbības
4 stundu laikā novērojama ādas audu destrukcija (redzama epidermas nekroze, kas
skar dermu);

b. klasificēšana kā “Kairinošs ādai” 2. kategorija, ja vismaz 3 no 5 trušiem, nosakot
eritēmu/kreveles vai tūsku, vidējais rezultāts uz dzīvnieku ir ≥ 2,3 un ≤ 4,0.
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Gadījumā ar 4 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie kritēriji: 

a. klasificēšana kā “Kodīgs ādai” 1. kategorija, ja vismaz vienam dzīvniekam pēc
iedarbības 4 stundu laikā novērojama ādas audu destrukcija (redzama epidermas
nekroze, kas skar dermu);

b. klasificēšana kā “Kairinošs ādai”  2. kategorija, ja vismaz 3 no 4 trušiem, nosakot
eritēmu/kreveles vai tūsku, vidējais rezultāts uz dzīvnieku ir ≥2,3 un ≤ 4,0.

Citi testi iedarbībai caur ādu dzīvniekiem 

Būtiskie dati var arī būt pieejami no pētījumiem ar dzīvniekiem, kas tika veikti citiem 
primārajiem mērķiem, kuri nav izpēte par kodīgu/kairinošu ietekmi uz ādu. Tomēr dažādu 
protokolu un sugu jutības dēļ šādu datu lietošana jāizvērtē katram gadījumam atsevišķi. Ja 
novērojamā iedarbība ir salīdzināma ar iepriekš aprakstīto, šie dati uzskatāmi par nozīmīgiem. 
Detalizētus norādījumus par datu izvērtēšanu, kas iegūti no toksicitātes pētījumiem, 
iedarbojoties caur ādu vai ādas sensibilizācijas pētījumiem, skatiet attiecīgi Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.2-2. punkta d) un e) piezīmes.

3.2.2.3.3 Būtiskāko pierādījumu izvērtējums

Ja kritērijus nav iespējams tieši piemērot pieejamajai informācijai, tad atbilstoši CLP regulas
9. panta 3. punktā noteiktajam būtiskāko pierādījumu izvērtējumā jāizmanto ekspertu slēdziens.
Būtiskāko pierādījumu izvērtējums nozīmē, ka visa pieejamā un zinātniski attaisnojamā
informācija par bīstamību tiek izskatīta kopā, piemēram, fizikāli ķīmiskie parametri (piemēram,
pH, buferkapacitāte), informācija par kategorijas piemērošanu (grupēšana, savstarpējā
atsauce), (Q)SAR rezultāti, in vitro testu rezultāti, attiecīgie dati par dzīvniekiem,
informācija/dati par citu līdzīgu maisījumu kairinošu iedarbību uz ādu, cilvēku pieredze, dati par
darbu ar vielām, nelaimes gadījumu datu bāze, epidemioloģiskie un klīniskie pētījumi un labi
dokumentēti gadījumu pārskati un novērojumi. Atbilstoša uzmanība jāpievērš datu kvalitātei un
konsistencei. Vienā novērtējumā apvieno pozitīvos un negatīvos rezultātus.

Izvērtēšana jāveic katram gadījumam atsevišķi, izmantojot eksperta slēdzienu. Tomēr 
adekvātus pozitīvus rezultātus priekš klasificēšanas nevar atcelt ar negatīviem rezultātiem. 

I pielikums: 1.1.1.4. punkts. Bīstamības veselībai (3. daļa) klasifikācijas nolūkā 
bīstama iedarbība, kas konstatēta attiecīgos pētījumos ar dzīvniekiem vai, izmantojot 
cilvēku pieredzi, un kas atbilst klasificēšanas kritērijiem, parasti pamato klasificēšanu. Ja 
pierādījumi ir gan attiecībā uz cilvēkiem, gan arī attiecībā uz dzīvniekiem un, ja atzinumi 
ir pretēji, klasificēšanas jautājumu atrisina, izvērtējot no abiem avotiem gūto pierādījumu 
kvalitāti un ticamību. Parasti adekvātiem, ticamiem un reprezentatīviem datiem par 
iedarbību uz cilvēkiem (ietverot epidemioloģiskos pētījumus, zinātniski apstiprinātu 
gadījumu izpēti, kā norādīts šajā pielikumā, vai statistiski pamatotu praksi) tiek dota 
priekšroka salīdzinājumā ar citiem datiem. Tomēr pat labi izstrādātos un īpaši veiktos 
epidemioloģiskos pētījumos var nebūt pietiekami daudz pētāmo, lai varētu noteikt relatīvi 
retu, bet svarīgu ietekmi potenciāli nozīmīgu faktoru novērtēšanai. Tādēļ pozitīvu 
rezultātu trūkums pētījumos par cilvēkiem ne vienmēr noliedz pozitīvos rezultātus, kas 
gūti pētījumos ar dzīvniekiem, bet, tos izvērtējot, ir jāpārliecinās par to, cik ilgtspējīgi, 
kvalitatīvi un statistiski pamatoti ir gan par cilvēkiem, gan par dzīvniekiem gūtie dati. 

Detalizētus norādījumus, ja ir pieejami dati par cilvēkiem un dzīvniekiem, sk. Vadlīnijās par IR/
CSA R.7.2.3.2. nodaļā. 
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3.2.2.4 Lēmums par klasifikāciju70 

Ja viela ir klasificēta kā kodīga ādai, bet pēc datiem nav iespējams noteikt 1A/1B/1C 
apakškategoriju, vielai jāpiešķir 1. kategorija: kodīga iedarbība uz ādu. 

3.2.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

10. panta 1. punkts. Specifiskās robežkoncentrācijas un vispārīgās robežkoncentrācijas
ir robežvērtības, ko nosaka vielai, norādot robežlielumu, kuru sasniedzot vai pārsniedzot,
vielas klātbūtne citā vielā vai maisījumā kā identificēts piemaisījums, piedeva vai
atsevišķa sastāvdaļa var likt vielu vai maisījumu klasificēt kā bīstamu.
Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir
acīmredzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto
koncentrāciju jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā
noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei.

Bīstamo īpašību neesamību ir grūtāk pierādīt; likumdošanas tekstā ir norādīts šādi: 

10. panta 1. punkts. Izņēmuma apstākļos specifiskās robežkoncentrācijas var noteikt
ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša
zinātniska informācija par to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav
acīmredzamā līmenī, kas pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas
attiecīgajai bīstamības klasei vai pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto
vispārīgo robežkoncentrāciju attiecīgajai bīstamības klasei.

Specifiskai robežkoncentrācijai (SCL), kas noteikta saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, 
dodama priekšroka, salīdzinot ar vispārīgo robežkoncentrāciju (GCL), kas aprakstīta CLP regulas 
I pielikuma 3.2.1. un 3.2.4. tabulās (10. panta 6. punkts). Turklāt SCL ir specifika vielai un tā 
jāpiemēro visiem maisījumiem, kas satur attiecīgo vielu, nevis jāpiemēro GCL, kas citādi būtu 
piemērojama maisījumam, kas satur šo vielu. 

Kāds informācijas veids var būt specifiskas robežkoncentrācijas noteikšanas pamatā? 

Noteiktos gadījumos (īpaši, ja ir pieejama informācija par devas atbildes reakciju) esošie dati 
par cilvēkiem norāda, ka maisījumā esošām vielām robežvērtība kairinošai iedarbībai ir lielāka 
vai mazāka par GCL. Šādiem datiem jāveic rūpīga izvērtēšana un validitātes noteikšana, kā arī 
jānosaka to reprezentativitāte un paredzamā vērtība (IR/CSA, R.4.3.3. un R.7.2.4.3. nodaļā). 
Kā norādīts CLP regulas I pielikuma 1.1.1.4. nodaļā, pozitīvu rezultātu trūkums pētījumos ar 
cilvēkiem ne vienmēr noliedz pozitīvos rezultātus ar dzīvniekiem, bet, tos vērtējot,  jāpārliecinās 
par to, cik tie ir ilgtspējīgi, kvalitatīvi un statistiski pamatoti gan attiecībā uz cilvēkiem, gan uz 
dzīvniekiem. 

Standarta testa metode “Kairinājums/kodīgums, akūti iedarbojoties caur ādu“ OECD TG 40471

tiek izmantota, lai noteiktu iespējamo kairinošu vai kodīgu iedarbību uz ādu. Testējamais 
materiāls parasti tiek ievadīts neatšķaidītā veidā, tādēļ no atsevišķa testa nav iespējams iegūt 
attiecību starp atbildes reakciju un devu. 

70 Lūdzam ievērot, ka apakškategoriju piemērošana vielām ar kodīgu iedarbību uz ādu 1. kategorijā 
pašlaik tiek apspriesta GHS līmenī. Tādēļ pieņemta vienošanās, ka pašlaik vadlīnijas netiks pārskatītas. 
71 PIEZĪME: OECD TG 404 testējamā viela attiecas uz testējamo materiālu, priekšmetu vai testējamo 
vienību.  Termins viela var tikt lietots atšķirīgi no REACH/CLP regulā noteiktās definīcijas. 
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Tomēr, ja ir pieejami adekvāti uzticami, būtiski un pārliecinoši dati no citiem jau veiktiem 
pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros testēts pietiekams dzīvnieku skaits, lai nodrošinātu augstu 
ticamības pakāpi, kā arī ir informācija par  rezultātiem, kas  atkarīgi no devas; katram 
gadījumam individuāli jāizvērtē šie dati, lai apsvērtu iespēju noteikt zemākas vai īpašos 
gadījumos augstākas SCL vērtības. 

Jāatzīmē, ka atbilstoši CLP regulai datu ģenerēšana īpaši SCL noteikšana nav obligāta prasība. 
CLP regulas 8. panta 1. punktā norādīts, ka jaunus testus var veikt (lai noteiktu vielas vai 
maisījuma bīstamību) tikai, ja visi citi informācijas ģenerēšanas veidi ir izmantoti. 7. panta 
1.punktā norādīts, ka gadījumos, kad tiek veikti jauni testi, testēšana ar dzīvniekiem tiek veikta
tikai, ja nepastāv citas alternatīvas, kas nodrošinātu atbilstošu uzticamību un datu kvalitāti.
Maisījuma klasificēšanā jāizmanto GCL, pamatojoties uz sastāvdaļām, kam noteikta kairinoša un
kodīga iedarbība uz ādu, ja nepastāv specifiski dati, kas nosaka mazāku SCL vai -  īpašos
gadījumos - lielāku par GCL (CLP regulas 10. panta 1. punkts). Tādēļ maisījumiem, kas satur
vielas, kam jau noteikta kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu, vienmēr būs pieejama informācija,
lai būtu iespējams noteikt maisījuma bīstamību, izmantojot GCL (CLP regulas 9. panta
4. punkts).

Kā pamatu SCL noteikšanai tiek pētītas iespējas izmantot in vitro testa metodes, bet tās vēl nav 
pieejamas. Tādēļ pašreiz nav iespējams nodrošināt ieteikumus par in vitro metožu lietošanu SCL 
noteikšanai. Tomēr tas neizslēdz, ka pamatojoties uz in vitro testu rezultātiem, nākotnē tiks 
izstrādāta metode SCL noteikšanai, jo šai pieejai ir daudzsološas opcijas. SCL ir piemērojama 
visiem maisījumiem, kas satur attiecīgo vielu salīdzinājumā ar GCL, kas pretējā gadījumā tiks 
piemērota maisījumam, kas satur šo vielu. Ja SCL iegūta no datiem, kuri atvasināti no testiem 
ar atšķaidītu vielu konkrētā šķīdinātājā, uzskatāms, ka atvasinātā koncentrācija piemērojama 
visiem maisījumiem, kuriem varētu piemērot SCL. 

CLP regulas VI pielikuma 3. daļā (3.1. un 3.2. tabulās) iekļauti vielu piemēri, kurām atbilstoši 
direktīvai 67/548/EEK (vecā DSD) tika noteikta augstākā vai mazākā SCL vērtība, kas tika 
pārnesta uz CLP regulu. 

3.2.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai72 

Lēmuma pieņemšanas loģika, kuras pamatā ir Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-2. attēls, ir pārskatīta, 
lai atbilstu CLP regulas prasībām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, 
kas  atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus, kā arī iepriekš 
minētās norādes. 

72 Lūdzam ievērot, ka apakškategoriju piemērošana vielām ar kodīgu iedarbību uz ādu 1. kategorijā 
pašlaik tiek apspriesta GHS līmenī. Tādēļ pieņemtas vienošanās, ka pašreiz vadlīnijas netiks 
pārskatītas. 
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Soļi 

1.a Vai viela ir organiskais ūdeņraža peroksīds vai 
organiskais peroksīds? 

JĀ  
NĒ 
 

Apsver iespēju klasificēt kā 
- kodīgu vielu (Skin Corr. 1B), ja

viela ir ūdeņraža peroksīds vai
- kairinošu vielu (Skin Irrit. 2), ja

viela ir peroksīds.

VAI 

Nodrošina pierādījumus par pretējo un 
turpina ar 1. b soli. 

1.b Vai vielas pH ir ≤ 2 vai ≥ 11,5? 

JĀ  
NĒ 
 

Apsver iespēju klasificēt kā kodīgu. 
- Ja klasificēšanas pamatā ir tikai pH

(t. i., nav zināma buferspēja),
jāpiemēro Skin Corr. 1A.

- Ja apsvērumi par sārma/skābes
rezervi liecina, ka viela nav kodīga,
tas jāapstiprina (lieto atbilstošu in
vitro testu). Turpina ar 1. c soli.

1.c Vai ir citas fizikālās vai ķīmiskās īpašības, kas 
norāda, ka viela ir kairinoša/kodīga? 

JĀ  
NĒ 
 

Lieto šo informāciju, lai noteiktu 
būtiskāko pierādījumu (7. solis). 

Turpina ar 2. soli. 

2. Vai ir adekvāti dati par cilvēkiem, kuri 
nodrošina pierādījumu, ka viela ir kairinoša vai 
kodīga? 

JĀ  
NĒ 
 

Klasificē atbilstoši. 

3. Vai no esošajiem pētījumiem ir iegūti dati par 
kairinājumu un kodīgumu laboratorijas 
dzīvniekiem, kas nodrošina neapšaubāmus 
pierādījumus, ka viela ir kodīga, kairinoša vai 
nav kairinoša? 

JĀ  
NĒ 
 

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A/1B/1C 
vai Skin Irrit. 2) vai neklasificē. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
4.1. redakcija, 2015. gada jūnijs 
 

275 

Soļi 

4.a Vai ar piemērotu akūtas toksicitātes testu, 
nosakot iedarbību caur ādu, pierādīts, ka vielai 
ir kodīgas, kairinošas vai nav kairinošas 
īpašības? 

JĀ  
NĒ 
 

Ja testa apstākļi ir saskaņā ar OECD TG 
404, klasificē atbilstoši (Skin Corr. 
1A/1B/1C vai Skin Irrit. 2) vai 
neklasificē. 

Ja testa apstākļi nav saskaņā ar OECD 
TG 404, izmanto būtiskākos 
pierādījumus (7. solis) un turpina ar 
4. b soli.

4.b Vai sensibilizācijas pētījumos vai pēc atkārtotas 
iedarbības pierādīts, ka vielai ir kodīgas vai 
kairinošas īpašības? 

JĀ  
NĒ 
 

Klasificēšanu nevar izmantot tieši. 
Izmanto būtiskākos pierādījumus 
(7. solis). 

Turpina ar 5.a soli. 

5.a Vai pastāv strukturāli saistītas vielas (piemēro 
“savstarpējo atsauci” vai grupēšanu), kas 
klasificētas kā kodīgas (Skin Corr. 1.kat.), 
iedarbojoties uz ādu, vai atbilstošas (Q)SAR 
metodes liecina par vielas kodīguma 
potenciālu? 

JĀ  
NĒ 
 

Apsver klasificēšanu kā Skin Corr. 1. 
kat. 

Turpina ar 5. b soli. 

5.b Vai pastāv strukturāli saistītas vielas (piemēro 
“savstarpējo atsauci” vai grupēšanu), kas 
klasificētas kā kairinošas (Skin Irrit. 2.kat.), 
iedarbojoties uz ādu, vai atbilstošas (Q)SAR 
metodes liecina par vielas kairinošo īpašību 
potenciālu? 

JĀ  
NĒ 
 

Apsver klasificēšanu kā Skin Irrit. 2. 
kat. 

Turpina ar 6. a soli. 

6.a Vai OECD apstiprinātā in vitro  testā vielai ir 
pierādītas kodīgas īpašības? 

JĀ  
NĒ 
 

Klasificē kā kodīgu. Ja nav iespējams 
noteikt apakškategoriju, piemēro Skin 
Corr. 1. 

6.b Vai ir pieejami in vitro testa (OECD pieņemti 
vai nē) dati, kas nodrošina pierādījumus, ka 
viela ir kairinoša vai ka viela nav kairinoša? 

JĀ  
NĒ 
 

Apsver klasificēšanu (Skin Irrit. 2. kat.) 
vai neklasificē. 

Turpina ar 6. c soli. 
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3.2.3 Ādai kodīgu/kairinošu maisījumu klasificēšana 

3.2.3.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Maisījumu klasificēšanas procedūra ir daudzpakāpju, t. i., pakāpeniska. Pamatā ir hierarhijas 
princips un atkarībā no pieejamo datu/informācijas veida un daudzuma sāk ar esošo maisījuma 
datu par cilvēkiem izvērtēšanu, pēc tam tiek veikta esošo in vivo datu, fizikāli ķīmisko īpašību 
un, visbeidzot, in vitro datu rūpīga izskatīšana. Maisījumiem, kas tirgū bijuši ilgu laiku, 
iespējams, ir iegūti dati par cilvēkiem un pastāv pieredze, kas var nodrošināt noderīgu 
informāciju par attiecīgā maisījuma kodīguma potenciālu. Par cilvēkiem iegūti dati no nelaimes 
gadījumu vai toksikoloģijas centra datu bāzēm var nodrošināt pierādījumus klasificēšanai, 
tomēr, ja nav nelaimes gadījumu, tas nepierāda, ka klasifikācija nav jāpiemēro, jo iedarbība var 
būt nezināma vai neskaidra. Detalizētu informāciju par cilvēkiem iegūtu datu 
identifikāciju skatiet šo vadlīniju 3.2.2.1.1. nodaļā. 

Ja visam maisījumam ir pieejami testa dati, tiem dodama priekšroka. Ja šādu datu nav, piemēro 
tā saucamo savienošanas principu. Ja savienošanas princips nav piemērojams, jāizmanto 
maisījuma sastāvdaļu izvērtējums. 

Ja tiek pieņemts lēmums maisījuma klasificēšanas pamatā izmantot tikai pH, jāpiemēro “Kodīgs 
ādai”, 1. A kategorija. 

Soļi 

6.c Vai ir pieejami dati no in vitro testa, kas 
nodrošina nepārprotamus pierādījumus, ka 
viela ir kairinoša? 

JĀ  

NĒ 

 

Apsver klasificēšanu kā Skin Irrit. 2. 
kat. 

Turpina ar 7. soli. 

7. Ņemot vērā visus esošos un būtiskos datus 
(1. līdz 6. solim), vai pastāv pietiekami daudz 
informācijas, lai pieņemtu lēmumu par 
klasifikāciju? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A vai 
Skin Corr. 1B vai Skin Corr. 1C vai Skin 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

Vielu nav iespējams klasificēt kā kodīgu/kairinošu 
ādai. 

Lēmums no jauna veikt testu jāpieņem 
saskaņā ar REACH regulu un 
CLP regulas 8. pantu. 

Vēl ieteicams ņemt vērā Vadlīnijas par 
IR/CSA R.7.2.6. pantu. 
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3.2.3.2 Klasificēšanas kritēriji maisījumiem73 

3.2.3.2.1 Ja visam maisījumam ir pieejami dati 

I pielikums: 3.2.3.1.1. punkts. Maisījumu klasificē, izmantojot kritērijus vielām un 
ņemot vērā attiecīgajām bīstamības klasēm izstrādātās pārbaudes un vērtēšanas 
stratēģijas. 

I pielikums: 3.2.3.1.2. punkts. Pretēji kā citām bīstamības klasēm attiecībā uz 
kodīgumu ādai ir pieejamas alternatīvas pārbaudes par noteiktām vielām un maisījumiem, 
kuras varētu dot klasificēšanas mērķiem izmantojamu precīzu rezultātu un reizē ir 
vienkāršas un relatīvi ekonomiskas. Pārbaudot maisījumus, klasificēšanas veicējiem iesaka 
izmantot daudzpakāpju stratēģiju, kas pamatojas uz pierādījumu daudzumu, kā to paredz 
ādai kodīgo un kairinošo vielu klasificēšanas kritēriji (3.2.2.5. punkts), lai ar tās palīdzību 
nodrošinātu precīzu klasificēšanu un izvairītos no nevajadzīgas izmēģinājumu veikšanas ar 
dzīvniekiem. Maisījumu uzskata par kodīgu ādai (1. dermālā kodīgā kategorija), ja tā pH ir 
mazāks vai vienāds ar 2 vai lielāks vai vienāds ar 11,5. Ja apsvērumi par 
sārmainības/skābuma rezervi liek domāt, ka viela vai maisījums, neskatoties uz zemu vai 
augstu pH vērtību, var nebūt kodīgi, veic turpmākas pārbaudes, kas to apliecinātu, 
vēlams, izmantojot atbilstīgu apstiprinātu in vitro pārbaudi. 

Pastāv vairāki in vitro testi, kuriem ir validēta piemērotība izvērtēt vielu kodīgās/kairinošās 
iedarbības potenciālu. Daži, bet ne visi testi ir validēti lietošanai maisījumiem un ne visi 
pieejamie in vitro testi vienlīdz labi darbojas visiem maisījumu veidiem. Pirms maisījuma 
testēšanas, izmantojot specifisku in vitro testu, jāpārliecinās, ka attiecīgais tests ir piemērojams 
maisījuma kodīgs/kairinošs ādai īpašību noteikšanai. 

3.2.3.2.1.1 Maisījumi ar galējo pH 

Pamatā maisījumi, kuru pH ir ≤ 2 vai ≥ 11,5, uzskatāmi par kodīgiem. Tomēr jāapsver iespēja 
izvērtēt maisījuma buferspēju, izvērtējot tā skābes vai sārma rezervi. 

Maza skābes vai sārma rezerves vērtība norāda, ka buferspēja ir neliela. Maisījumiem, kuriem ir 
maza buferspēja, piemīt zemākas kodīgas vai kairinošas īpašības vai tādas nepiemīt vispār. 
Attiecību kvantitatīvi nosaka šādi: - pH + 1/12 sārma rezerve >= 14,5 vai pH - 1/12 skābes 
rezerve <= -0,5. Ja summas ir >=14,5 vai <= -0,5, maisījums uzskatāms par kodīgu (Lēmuma 
pieņemšanas loģikas 3.2.3.4. iedaļas 1. a solis). 

Ja papildu apsvērumi par skābju/sārmu rezervi, kas noteikti atbilstoši Young et al. (1987, 
1994), liecina, ka klasifikācija nav attaisnojama, tad jāveic detalizētāka in vitro testēšana, lai 
apstiprinātu galīgo klasifikāciju (vai ka tā nav nepieciešama). Maisījumu izslēgšanai no 
klasificēšanas nedrīkst lietot tikai apsvērumus par skābju/bāzu rezervi. 

Ja maisījumam ir galēja pH vērtība, bet maisījumā ir tikai viena kodīga/kairinoša sastāvdaļa, kas 
ir skābe vai bāze ar noteiktu SCL (CLP regulas VI pielikumā vai to noteicis piegādātājs), 
maisījums klasificējams atbilstoši SCL. Šajā gadījumā otro reizi nav jāizskata maisījuma pH, jo, 
no vielas atvasinot SCL, tas jau ir ņemts vērā. 

Ja šis nav tāds gadījums, tad maisījuma, kura pH ir ≤2 vai ≥11,5, klasificēšanā izmantojamie 
soļi aprakstīti tālāk norādītajā lēmuma pieņemšanas loģikā: 

73 Lūdzam ievērot, ka apakškategoriju piemērošana vielām ar kodīgu iedarbību uz ādu 1. kategorijā 
pašlaik tiek apspriesta GHS līmenī. Tādēļ pieņemta vienošanās, ka pašreiz vadlīnijas netiks pārskatītas. 
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Maisījums jāklasificē “Kodīgs ādai”, 1. kategorija, ja piegādātājs neizpilda nepieciešamos 
apstiprinājuma testus. 

Vēl svarīgi ievērot, ka pH skābju/sārmu rezervē, kas tiek izmantota, lai klasifikāciju mainītu no 
kodīgas uz kairinošu vai no kairinošas uz neklasificēšanu, pieņem, ka iespējamā kodīgā vai 
kairinošā iedarbība saistīta ar jonu iedarbību. Ja šis nav tāds gadījums, īpaši, ja maisījumā ir 
nejonu (nejonizējamas) vielas, kas pašas ir klasificētas kā kodīgas vai kairinošas, pH rezerves 
metodi nevar izmantot kā pamatu klasifikācijas mainīšanai, bet tā jāiekļauj pierādījumu 
novērtējumā. Ja maisījums ar kodīgām sastāvdaļām vēl satur virsmas aktīvās vielas (vai 
mazgāšanas līdzekļus), var pieņemt, ka kodīga iedarbība pastiprināsies (Kartono & Maibach 
2006). Pat ja šādā maisījumā ir tikai viena kodīga viela ar noteikto SCL, maisījuma klasificēšanā 
jāņem vērā iespējamais sinerģiskais efekts. 

3.2.3.2.2  Ja visam maisījumam dati nav pieejami: savienošanas principi 

I pielikums: 3.2.3.2.1. punkts. Ja maisījums pats nav pārbaudīts tā kairinājuma/
kodīguma ādai bīstamības noteikšanai, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķajām 
sastāvdaļām un līdzīgiem pārbaudītiem maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma 
bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļā noteiktajiem noteikumiem.

Maisījums bez in vivo datiem par kairinošu iedarbību uz ādu vai 
būtiskiem datiem no līdzīgiem testētajiem maisījumiem, pH ir ≤2 

vai ≥11,5 

Vai skābes/sārmu rezerve norāda, ka maisījums var nebūt kodīgs? 

NĒ  

JĀ 

 

Klasificē kā kodīgu vielu, 
Skin Corr. 1A. 

Vai maisījumam ir noteikta kodīga iedarbība uz ādu, izmantojot OECD 
apstiprinātu in vitro testu? 

NĒ  

JĀ 

 

Klasificē kā kodīgu vielu, 
Skin Corr. 1A. 

Vai OECD apstiprinātā in vitro testā vielai ir pierādītas kodīgas 
īpašības? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē kā kodīgu. Ja nav 
iespējams noteikt, vai viela ir 
Skin Corr. 1A/1B/1C 
apakškategorija, jāpiemēro 
Skin Corr. 1. 

Izmanto CLP regulas I pielikuma 3.2.3.3.2. nodaļā (3.2.3. tabulā)/ 
3.2.3.3.4. nodaļā (3.2.4. tabulā) aprakstītās metodes 

(Ir pieejamas validētas in vitro ādas kairinājuma testa metodes un tās 
jāizmanto summēšanas metodes vietā, lai ģenerētu datus, kas tiks 
izmantoti maisījuma klasificēšanā.) 

Klasificē atbilstoši. 
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Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt atbilstošiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām (sk. 1.6.3. nodaļu). 

Ja pieejamā informācija nav atbilstoša savienošanas principu piemērošanai, maisījuma 
klasificēšanas pamatā jāizmanto sastāvdaļas atbilstoši šo vadlīniju 3.2.3.2.3. un 3.2.3.2.3.3. 
nodaļā norādītajam. 

3.2.3.2.3  Ja dati ir pieejami visām vai tikai dažām sastāvdaļām 

3.2.3.2.3.1 Sastāvdaļas, kas jāņem vērā, nosakot klasifikāciju 

I pielikums: 3.2.3.3.1. punkts. [...] Pieņēmums: Maisījumu “attiecīgās sastāvdaļas” ir 
tās, kas maisījumā atrodas 1% vai lielākā koncentrācijā (masas procentos cietām vielām, 
šķidrumiem, putekļiem un tvaikiem un tilpuma procentos gāzēm), ja vien nav pamata 
domāt (piemēram, kodīgu sastāvdaļu gadījumā), ka sastāvdaļa, kas atrodama mazākā 
koncentrācijā par 1%, tomēr ir būtiska, lai šo maisījumu pieskaitītu maisījumiem ar 
kairinošu/kodīgu iedarbību uz ādu. 

3.2.3.2.3.2 Pieskaitīšanas pieeja ir piemērojama 

I pielikums: 3.2.3.3.2. punkts. Kopumā, kad ir pieejami dati par visām sastāvdaļām, 
nevis par visu maisījumu, pieeja ādai kairinošu vai kodīgu materiālu klasificēšanai ir tāda, 
ka katra kodīgumu izraisošā vai kairinošā komponente pastiprina maisījuma kairinošās 
vai kodīgās īpašības atbilstīgi tās potenciālam un koncentrācijai. Kodīgumu izraisošajām 
komponentēm, kad tās ir atrodamas zem vispārīgās robežkoncentrācijas, kas ļautu tās 
pieskaitīt 1. kategorijai, bet ir koncentrācijā, kas ļauj pieskaitīt maisījumu kairinošiem, 
izmanto 10 punktu vērtēšanas koeficientu. Maisījumu pieskaita kodīgiem vai kairinošiem, 
ja šādu komponenšu koncentrāciju summa pārsniedz robežkoncentrāciju 

I pielikums: 3.2.3.3.3. punkts. Turpmāk 3.2.3. tabulā ir norādītas vispārīgās 
robežkoncentrācijas, kas  jāizmanto, lai noteiktu, vai maisījums izraisa ādas kairinājumu 
vai kodīgumu ādai. 

Ja piegādātājs nevar piemērot klasificēšanu, izmantojot datus par pašu maisījumu vai 
savienošanas principus, viņam jānosaka maisījuma kodīgs/kairinošs ādai īpašības, izmantojot 
atsevišķu sastāvdaļu datus. Lai gan vispārējā pieeja ir izmantot pieskaitīšanas principu, kas 
ilglaicīgi veiksmīgi izmantots DPD direktīvā, piegādātājam jānosaka, vai pieskaitīšanas pieeja 
izmantojama; procesa pirmā darbība ir noteikt visas maisījuma sastāvdaļas (t. i., nosaukumu, 
ķīmisko veidu, koncentrācijas līmeni, bīstamības klasifikāciju un visas SCL), kā arī maisījuma 
pH. Papildus, piemēram, virsmas aktīvo vielu savstarpējas iedarbības gadījumā jāņem vērā 
maisījumā iespējamā skābju/sārmu neitralizācija, tādēļ svarīgi izvērtēt nevis atsevišķu 
sastāvdaļu ietekmi, bet visa maisījuma iedarbību (t. i., pH un skābes/sārma rezerve). 
Pieskaitīšanu nav iespējams izmantot gadījumos, ja maisījumā ir CLP regulas I pielikuma 
3.2.3.3.4. nodaļā aprakstītās vielas, skatīt šo vadlīniju 3.2.3.2.3.3. nodaļu. 

SCL izmantošana pieskaitīšanas pieejā 

Vispārīgās robežkoncentrācijas (GCL) ir norādītas CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabulā. Tomēr 
atbilstoši CLP regulas 10. panta 5. punktam SCL dodama priekšroka salīdzinājumā ar GCL. Līdz 
ar to, ja dotajai vielai ir SCL, kodīgs/kairinošs ādai summēšanas (pieskaitīšanas) metodē jāņem 
vērā šīs robežvērtības (sk. 3.2.6.2.2. iedaļas 5. piemēru un 3.2.6.3.1. iedaļas 6. piemēru). 

Gadījumā, ja divām vai vairākām no maisījumā esošajām vielām ir noteiktas SCL, maisījuma 
kodīgs/kairinošs  noteikšanai jāizmanto tālāk norādītā formula. 

Maisījums tiek klasificēts kā “Kodīgs/kairinošs ādai”, ja: 
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summa (ConcA / clA) + (ConcB / clB) + …. + (ConcZ / clZ) ir ≥1 

kur ConcA = vielas A koncentrācija maisījumā; 

clA = vielas A koncentrācijas robežvērtība (specifiskā vai vispārīgā); 

ConcB = vielas B koncentrācija maisījumā; 

clB = vielas B koncentrācijas robežvērtība (specifiska vai vispārīga), u. c. 

Šī pieeja ir līdzīga DPD direktīvas laikā izmantotajai, kur vielas SCL aizvieto noklusētās 
robežvērtības konvencionālo metožu vienādojumā. 

3.2.3.2.3.3 Pieskaitīšanas pieeja nav piemērojama 

I pielikums: 3.2.3.3.4.1. punkts. Īpaši jāuzmanās, klasificējot noteiktus maisījumu 
veidus, kas satur vielas, tādas kā skābes un bāzes, neorganiskie sāļi, aldehīdi, fenoli un 
virsmaktīvas vielas. 3.2.3.3.1. un 3.2.3.3.2. punktā izskaidrotā pieeja var nebūt 
piemērojama, jo daudzas šādas vielas ir kodīgas vai kairinošas koncentrācijās, kas ir 
mazākas par 1%. 

I pielikums: 3.2.3.3.4.2. punkts. Maisījumos, kas satur stipras skābes vai bāzes, kā 
klasifikācijas kritēriju izmanto pH vērtību (sk. 3.2.3.1.2. punktu), jo pH vērtība sniedz 
labāku norādi par kodīgumu nekā 3.2.3. tabulā dotās robežkoncentrācijas. 

I pielikums: 3.2.3.3.4.3. punkts. Maisījumu, kurā ir sastāvdaļas, kuru iedarbība uz ādu 
ir kodīga vai kairinoša un kuru nevar klasificēt, pamatojoties uz pieskaitīšanas pieeju 
(3.2.3. tabula), tādu ķīmisku īpašību dēļ, kas neļauj šo pieeju izmantot, klasificē 1.A, 1.B 
vai 1.C kategorijā kā ādas kodīgumu izraisošu, ja tas satur ≥ 1% sastāvdaļas, kas ir 
klasificēta attiecīgi 1.A, 1.B vai 1.C kategorijā, vai 2. kategorijā, ja tas satur ≥ 3% 
sastāvdaļas, kas ir kairinoša. Maisījumu klasificēšana, kuros ir sastāvdaļas, kurām nevar 
piemērot 3.2.3. tabulā aprakstīto pieeju, ir apkopota 3.2.4. tabulā. 

I pielikums: 3.2.3.3.5. punkts. Dažreiz ir ticami dati par to, ka sastāvdaļas 
kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība neizpaužas, ja tās koncentrācija ir vienāda ar vai 
lielāka par 3.2.3.3.6. iedaļas 3.2.3. un 3.2.4. tabulā minētajām vispārīgajām 
robežkoncentrācijām. Šajā gadījumā maisījumu klasificē atbilstīgi šiem datiem (sk. arī 10. 
un 11. pantu). Citos gadījumos, kad var gaidīt, ka sastāvdaļas radītā 
kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība neizpaudīsies, ja tās koncentrācija būs vienāda ar 
vai lielāka par 3.2.3. un 3.2.4. tabulā minētajām vispārīgajām robežkoncentrācijām, 
apsver maisījuma pārbaudi. Šajos gadījumos piemēro ar pierādījumu daudzumu 
pamatoto daudzpakāpju pieeju, kas aprakstīta 3.2.2.5. nodaļā. 

I pielikums: 3.2.3.3.6. punkts. Ja ir dati par to, ka sastāvdaļa(s) izraisa kodīgumu vai 
kairinājumu koncentrācijā < 1% (kodīgumam) un < 3% (kairinājumam), maisījumu 
attiecīgi klasificē. 
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3.2.3.3 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas ietekmē  maisījuma klasificēšanu 

3.2.3.3.1  Kad ir piemērojama pieskaitīšanas pieeja 

I pielikums: 3.2.3. tabula 

Sastāvdaļu, kas klasificētas pēc kodīguma/kairinājuma bīstamības (1. vai 2. 
kategorijā), vispārīgās robežkoncentrācijas, lai klasificētu maisījumu kā 

kodīgu/kairinošu ādai 

Klasificēto sastāvdaļu summa Koncentrācija, kas ietekmē maisījuma klasifikāciju kā: 

kodīga iedarbība uz ādu 
(1. kategorija) 

kairinoša iedarbība uz ādu (2. 
kategorija) 

Kodīga iedarbība uz ādu 1.A, 
1.B, 1.C kategorija ≥ 5% ≥ 1% bet < 5% 

Kairinoša iedarbība uz ādu, 2. 
kategorija ≥ 10% 

(10 x kodīga iedarbība uz ādu 
1.A, 1.B, 1.C kategorija) +
kairinoša iedarbība uz ādu, 2.
kategorija

≥ 10% 

Piezīme: 
attiecīgi 1.A, 1.B vai 1.C kategorijā kā kodīga ādai klasificēta maisījuma sastāvdaļu summai 
katrā gadījumā ir jābūt 5%, lai maisījumu klasificētu kā kodīgu ādai 1.A, 1.B vai 1.C 
kategorijā. Ja kodīgumu ādai izraisošo 1.A kategorijas sastāvdaļu summa ir < 5%, bet 
kategoriju 1.A+1.B sastāvdaļu summa ir ≥ 5%, maisījumu klasificē kā kodīgu ādai un 
attiecina uz 1.B kategoriju. Līdzīgi, ja kodīgumu ādai izraisošo 1.A+1.B kategoriju sastāvdaļu 
summa ir 5%, bet kategoriju 1.A+1.B+1.C sastāvdaļu summa ir 5%, maisījumu klasificē kā 
kodīgu ādai un attiecina uz 1.C kategoriju. 

3.2.3.3.2  Kad nav piemērojama pieskaitīšanas pieeja 

I pielikums: 3.2.4. tabula 

Maisījuma sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot 
maisījumu kā kodīgu/kairinošu ādai, ja uz maisījumu nevar attiecināt pieskaitīšanas 

pieeju 

Sastāvdaļa Koncentrācija Maisījuma klasifikācija pēc 
iedarbības uz ādu: 

Skābe, kuras pH ≤ 2 ≥ 1% 1. kategorija

Bāze, kuras pH ≥ 11,5 ≥ 1% 1. kategorija

Citas kodīgumu izraisošās sastāvdaļas (1. 
A, 1.B, 1.C kategorija), kurām nevar 
piemērot pieskaitīšanu 

≥ 1% 1. kategorija

Citas kairinošas (2. kategorija) 
sastāvdaļas, kurām nevar piemērot 
pieskaitīšanu, tostarp skābes un bāzes 

≥ 3% 2. kategorija
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3.2.3.4 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai74 

Lēmuma pieņemšanas loģika, kuras pamatā ir Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-2. attēls, ir pārskatīta, 
lai atbilstu CLP regulas prasībām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, 
kas atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus, kā arī iepriekš 
minētās norādes. 

74 Lūdzam ievērot, ka apakškategoriju piemērošana vielām ar kodīgu iedarbību uz ādu, 1. kategorijā 
pašlaik tiek apspriesta GHS līmenī. Tādēļ pieņemtas vienošanās, ka šobrīd vadlīnijas netiks pārskatītas.

1. Ja visam maisījumam ir pieejami dati

2. Vai maisījuma pH ir ≤2 vai ≥11,5? 

NĒ 


JĀ 

Apsver iespēju klasificēt kā kodīgu. 

• Ja klasificēšanas pamatā ir tikai pH 
(t. i., nav zināma buferspēja), 
jāpiemēro Skin Corr.1A.

• Ja sārma/skābes rezerve liecina, ka
viela nav kodīga, tas jāapstiprina
(lieto atbilstošu in vitro testu).

Turpina ar 1.b soli.

1.b Vai ir citas fizikālās vai ķīmiskās īpašības,
kas norāda, ka maisījums ir kairinošs/kodīgs? 

Lieto šo informāciju, lai noteiktu 
būtiskāko pierādījumu (6. solis). 

JĀ  

NĒ 



Turpina ar 2. soli. 

2 Vai ir adekvāti dati par cilvēkiem, kuri 
nodrošina pierādījumus, ka maisījums ir 
kairinošs vai kodīgs? 

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1 vai Skin 
Irrit. 2.). 

JĀ  

NĒ 



1a
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3 Vai no esošajiem pētījumiem ir iegūti dati par 
kairinājumu un kodīgumu laboratorijas 
dzīvniekiem, kas nodrošina neapšaubāmus 
pierādījumus, ka maisījums ir kodīgs, 
kairinošs vai nav kairinošs? 

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A vai Skin 
Corr. 1B vai Skin Corr.  1C vai Skin Irrit. 
2) vai neklasificē.

JĀ  

NĒ 

 

4.a Vai ar piemērotu akūtas toksicitātes testu, 
nosakot iedarbību caur ādu, pierādīts, ka 
maisījumam ir kodīgas, kairinošas vai nav 
kairinošas īpašības? 

JĀ  

NĒ 



• Ja testa apstākļi ir saskaņā ar
OECD TG 404, klasificē atbilstoši
(Skin Corr. 1A/1B/1C vai
Skin Irrit. 2) vai neklasificē.

• Ja testa apstākļi nav saskaņā ar
OECD TG 404, izmanto
būtiskākos pierādījumus
(6. solis) un turpina ar 4. b soli

4.b Vai sensibilizācijas pētījumos vai pēc 
atkārtotas iedarbības pierādīts, ka 
maisījumam ir kodīgas vai kairinošas 
īpašības? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasifikāciju nevar izmantot tieši. 
Izmanto būtiskākos pierādījumus 
(6. solis). 

Turpina ar 5.a soli. 

5.a Vai OECD apstiprinātā in vitro testā 
maisījumam ir pierādītas kodīgas īpašības? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē kā kodīgu. Ja nav iespējams 
noteikt apakškategoriju, piemēro Skin 
Corr. 1. 

5.b Vai ir pieejami in vitro testa (OECD pieņemti 
vai nē) dati, kas nodrošina pierādījumus, ka 
maisījums ir kairinošs vai ka maisījums nav 
kairinošs? 

Apsver klasificēšanu (Skin Irrit. 2) 
vai neklasificē. 

JĀ  

NĒ 

 

Turpina ar 5. c soli. 

5.c
Vai ir pieejami dati no in vitro testa, kas 
nodrošina nepārprotamus pierādījumus, ka 
maisījums ir kairinošs? 

JĀ  
NĒ 



Apsver klasificēšanu kā Skin Irrit. 2 

Turpina ar 6. soli. 
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6 Ņemot vērā visus esošos un būtiskos datus 
(no 1. līdz 6. solim), tostarp potenciālo 
sinerģisko/antagonistisko efektu un 
bioloģisko pieejamību, ir pieejama 
pietiekami daudz informācija, lai pieņemtu 
lēmumu par klasifikāciju? 

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A vai 
Skin Corr. 1B vai Skin Corr. 1C vai Skin 
Irrit. 2) vai neklasificē. 

JĀ  

NĒ 

 

7.a Vai ir pieejami dati par ādas 
kodīgumu/kairinājumu līdzīgiem testētiem 
maisījumiem vai atsevišķām sastāvdaļām? 

Turpina ar 8. soli. 

JĀ 

 

NĒ  

7.b Vai var izmantot savienošanas 
principus? 

NĒ 


JĀ  

Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A 
vai Skin Corr.  1B vai Skin Corr. 1C 
vai Skin Irrit.  2) vai neklasificē. 

8.a Vai maisījuma pH ir ≤2 vai≥11,5? 

NĒ 

 

JĀ  

Ievēro šo vadlīniju 3.2.3.2.1.1. nodaļā 
aprakstīto lēmuma pieņemšanas loģiku 
un klasificē atbilstoši. 

8.b Vai ir kādas norādes, ka pieskaitīšanas 
princips nav piemērojams? 

JĀ  

NĒ 

 

Var tikt piemērota CLP regulas I 
pielikuma 3.2.3.3.4. nodaļā un 3.2.4.
tabulā aprakstītā informācija. Ņemiet 
vērā attiecīgās sastāvdaļas (CLP regul 
pas I ielikuma 3.2.3.3.1. nodaļā) un 
attiecīgas SCL. Klasificē atbilstoši (Skin 
Corr. 1A vai Skin Corr.  1 B vai Skin 
Corr. 1C vai Skin Irrit.  2) vai 
neklasificē. 

Piemēro: CLP regulas I pielikuma 
un 3.2.3. tabulā 3.2.3.3.2. nodaļā 

aprakstīto informāciju. Ņem vērā 
attiecīgās sastāvdaļas (CLP regulas I 
pielikuma 3.2.3.3.1. nodaļā) un atbilstošās 
SCL.  Klasificē atbilstoši (Skin Corr. 1A vai 
Skin Corr.  1B vai Skin Corr. 1C vai Skin 
Irrit.  2) vai neklasificē. 

Ja maisījums ir klasificēts kā “Kodīgs 
ādai”, bet nav iespējams noteikt 
1A/1B/1C apakškategoriju, maisījumam 
piemēro “Kodīgs ādai”, 1. kategorija. 

2. Ja visam maisījumam dati nav pieejami: savienošanas principi

3. Ja dati ir pieejami visām vai tikai dažām maisījuma sastāvdaļām
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3.2.4 Paziņošana par bīstamību kodīgs/kairinošs ādai marķējuma elementiem 

3.2.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 

apzīmējumi

I pielikums: 3.2.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.2.5. tabulu. 

3.2.5. tabula 

Ādas kodīguma/kairinājuma marķējuma elementi 

Klasifikācija 1A /1B /1C kategorija 2. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H314: izraisa smagus ādas 
apdegumus un acu bojājumus 

H315: Kairina ādu 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P260 

P264 

P280 

P264 

P280 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P301 + P330 + P331 
P303 + P361 + P353 

P363 

P304 + P340 

P310 

P321 

P305 + P351 + P338 

P302 + P352 

P321 

P332 + P313 

P362 + P364 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P405 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 
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26. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Ja ir spēkā bīstamības piktogramma “GHS05”, tad bīstamības piktogrammu “GHS07” 
nenorāda attiecībā uz ādas vai acu kairinājumu. 

3.2.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

II pielikums: 1.2.6. punkts. EUH071 – “Kodīgs elpceļiem” 

Papildus klasificēšanai pēc ieelpas toksicitātes, ja par vielu vai maisījumu ir pieejami dati 
par to, ka toksicitātes mehānisms ir kodīgs saskaņā ar 
3.1.2.3.3. sadaļu un I pielikuma 3.1.3. tabulas 1. piezīmi. 

Papildus klasificēšanai attiecībā uz ādas kodīgumu, ja par vielu vai maisījumu nav 
pieejami akūtas inhalācijas toksicitātes pārbaudes dati un šo vielu vai maisījumu var 
ieelpot. 

Kodīgas vielas un maisījumi pēc ieelpošanas var kļūt akūti toksiski līdz dažādai pakāpei, lai gan 
to pierāda tikai testējot. Ja kodīgai vielai vai maisījumam nav pieejami dati par akūtu toksicitāti 
ieelpojot, bet šādu vielu vai maisījumu var ieelpot, tad pastāv iespējama kodīga iedarbība uz 
elpceļiem. Rezultātā, ja ņem vērā piesātinātu tvaiku koncentrāciju un atbilstošu ieelpojamo 
daļiņu vai pilienu izmēru, pastāv iespējama iedarbība ieelpojot. Līdz ar to vielas vai maisījumi 
papildus jāmarķē ar EUH071 (sk. 3.8.2.5. nodaļa). Īpaši ieteicams izmantot drošības prasību 
apzīmējumu P260: Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. 

II pielikums: 1.2.4. punkts. EUH066 – “Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu 
vai izraisīt tās sprēgāšanu” 

Vielas un preparāti, kas var izraisīt ādas sausumu, zvīņošanos vai sprēgāšanu, bet kas 
neatbilst I pielikuma 3.2. nodaļa minētajiem ādas kairinājuma kritērijiem, pamatojoties 
uz: 

— praktiskiem novērojumiem; vai 

— attiecīgiem pierādījumiem par to paredzamo iedarbību. 

3.2.5 Pārklasifikācija vielām un maisījumiem, kas klasificēti kodīgs/kairinošs ādai 
bīstamības klasē saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai saskaņā ar bīstamo kravu 
klasifikāciju  

3.2.5.1 Vai iespējama tieša klasifikācijas un marķēšanas pārveidošana? 

Klasifikācijas tiešā pārveidošana ir iespējama saskaņā ar CLP regulas VII pielikuma 
pārveidošanas tabulu. Pārveidošana no DSD vai DPD direktīvas atbilstoši CLP regulai ir šāda: 

• C; R35 tiek pārveidota uz Skin Corr. 1A; H314. Ja DSD direktīvas klasificēšanas pamatā
ir in vivo/in vitro dati, iespējams piemērot automātisku pārveidošanu, jo kritēriji ir
līdzīgi (t. i., pamatojoties uz in vivo/in vitro datiem).

• C; R34 tiek pārveidota uz Skin Corr. 1B; H314 ar šādu piezīmi:
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VII pielikums, 1.1. tabula 

2. piezīme:
Ir ieteicams klasificēt 1B kategorijā pat tad, ja ir iespējams, ka īpašos gadījumos būtu
piemērojama 1C kategorija. Oriģinālo datu izmantošana ne vienmēr var būt par pamatu
iespējai izšķirties starp 1B un 1C kategoriju, jo iedarbības laikposms parasti ir bijis līdz 4
stundām atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 440/2008. Tomēr nākotnē, ja dati ir iegūti no
pārbaudēm, kas atbilst secīgai pieejai, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 440/2008, jāizvērtē
1C kategorija.

• Xi; R38 tiek pārveidota uz Skin Irrit. 2; H315. CLP regulas un  DSD direktīvas
kritēriji ir gandrīz identiski.

Jāatzīmē, ka gadījumos, kad maisījumi ar riska frāzi R34 tika klasificēti, pamatojoties uz 
atsevišķām sastāvdaļām, tad, izmantojot minēto pārveidošanas tabulu, maisījums netiks 
klasificēts atbilstoši. Tas ir tādēļ, ka saskaņā ar CLP regulu maisījumiem piemērojamas 
zemākas vispārējās robežkoncentrācijas, salīdzinot ar DPD direktīvu. Līdz ar to 
maisījumiem, kas satur vielas ar šo klasifikāciju, pārveidošanas tabula nav piemērojama 
un pareizāk būtu veikt pārklasifikāciju, pamatojoties uz esošajiem datiem. Detalizētu 
informāciju skatiet šo vadlīniju 1.7. nodaļā. 

3.2.5.2 Datu atkārtota izvērtēšana 

Ja  pieejama jauna informācija, kas varētu būt būtiska attiecībā uz klasificēšanu, jāveic 
atkārtota izvērtēšana.
3.2.6 Ādai kodīgu/kairinošu vielu klasificēšanas piemēri 

3.2.6.1 Vielu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.2.6.1.1 1. piemērs: Standarta tests atbilstoši OECD TG 404 ar trim dzīvniekiem

Atbilstoši OECD TG 404 testējamā viela tika uzklāta uz 3 minūtēm un 1 stundu. Netika 
konstatētas rētas vai cita neatgriezeniska iedarbība. Pēc 4 stundām iegūtie rezultāti ir norādīti 
tabulā: 

Dzīvnieki Eritēmas pakāpe pēc Tūskas pakāpe pēc Ø24/48/72 h 

Nr. [novērošanas laiks] [novērošanas laiks] ≥2.3 ? 

1st 24st 48st 72st 7d 14d 1st 24st 48st 72st 7d 14d Eritēma Tūska 

1 3 3 3 2 0 1 2 2 2 0 Jā Nē 

Ø24/48/72 st= 2,7 Ø24/48/72 st= 2,0  ’pozitīva
atbildes
reakcija’

2 3 3 3 3 0 1 2 2 1 0 Jā Nē 

Ø24/48/72 st=3 Ø24/48/72 st= 1.7  ’pozitīva
atbildes
reakcija’

3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Nē Nē 

Ø24/48/72 st= Ø24/48/72 st= 1 
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0,66 

Klasifikācija: “Kairinošs ādai”, 2. kategorija. 
Pamatojums: klasificēšanas pamatā ir 2/3 “pozitīvas atbildes reakcijas”, kas pārsniedz vidējo 
eritēmas rezultātu 2,3. 

3.2.6.1.2 2. piemērs: Tests veikts ar vienu dzīvnieku, kad ir aizdomas par vielas kodīgumu

Neparedzētas struktūras dēļ nav iespējams noteikt vielas bioloģisko iedarbību. Tādēļ saskaņā ar 
testēšanas ierobežojumiem un saskaņā ar OECD TG 404  tests tika veikts tikai ar vienu 
dzīvnieku. Iedarbības laiks - 3 minūtes un 1 stunda. Novēroja šadus  rezultātus: 

Iedarbības 

laiks 

Eritēmas pakāpe pēc 
[novērošanas laiks] 

Tūskas pakāpe pēc 
[novērošanas laiks] 

Redzama 
nekroze, 

neatgriezen
iski ādas 
bojājumi 

1st 24st 48st 72st ... 1st 24st 48st 72st ... Pēc 14d 

3 min 0 0 0 0 0 0 0 0 Nē 

1st 0 1 2 3 0 2 2 3 Jā 

Klasifikācija: “Kodīgs ādai”, 1B kategorija. 
Pamatojums: klasificēšanas pamatā ir audu destrukcija pēc 1 stundas iedarbības. 

3.2.6.1.3 3. piemērs: tests veikts ar vairāk nekā trīs dzīvniekiem

Saskaņā ar OECD TG 404 vielai tika testēta akūta kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu. Iedarbības 
laiks - 4 stundas. Pēc 3 minūtēm un 1 stundas iedarbība netika novērota. Pēc 4 stundām tika 
iegūti šādi rezultāti: 

Novērošanas laiks 

1st 24st 48st 72st 7d 14d 1st 24st 48st 72st 7d 14d Poz. atbildes 
reakcija 

Dzīvnieka 
Nr. 

 Eritēma Tūska Eritēma Tūska 

1 3 3 2 2 1 0 2 3 2 2 1 0 Jā Jā 

2 3 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 0 Nē Nē 

3 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 Nē Nē 

4 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 Nē Nē 

Izvērtēšanas pamatā ir vidējais rezultāts uz vienu dzīvnieku. 

Tikai 1/4 no dzīvniekiem tika iegūta 2,3 robežvērtība, t. i., pozitīva atbildes reakcija bija tikai 
dzīvniekam Nr. 1. Attiecībā uz ādas kairinājumu klasificēšana nav jāveic. 
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3.2.6.2 Maisījumu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 

Ja maisījuma sastāvdaļām nav noteiktas SCL, jāizmanto CLP regulas I pielikuma 3.2.3. tabulā 
norādītās vispārīgās robežkoncentrācijas un jāpiemēro pieskaitīšanas metode. 

3.2.6.2.1 4. piemērs: Maisījums bez galējām pH vērtībām un ar sastāvdaļām bez noteiktām
SCL

Sastāvdaļa Ādai kodīgu/kairinošu 
vielu klasifikācija 

Koncentrācija 
(%, w/w) 

SCL 

Virsmas aktīvā 
viela A 

Skin Irrit. 2 1,8 Nav noteikta 

Viela B Neklasificē 0,5 

Viela C Skin Irrit. 2 5,4 Nav noteikta 

Viela D Neklasificē 4 

Skābe Skin.Corr. 1A 2 Nav noteikta 

Ūdens Neklasificē 86,3 

Maisījuma pH ir 9,0 - 10,0, tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. Maisījumā ir virsmas 
aktīvā viela un skābe un nav nevienas kodīgas/kairinošas vielas ar koncentrāciju, kas mazāka 
par 1% (SCL nav noteiktas saskaņā ar CLP regulas VI pielikumu vai Klasificēšanas un 
marķēšanas sarakstu). Pieskaitīšana ir piemērojama. 

Vielu B, vielu D un ūdeni var neņemt vērā, jo šīs vielas nav klasificētas kā kodīgas/kairinošas 
ādai. 
Maisījums satur 2% skābes, tā ir vienīgā sastāvdaļa, kas klasificējama kā Skin Corr., Cat. 1. 
Koncentrācija ir mazāka par 5% GCL, līdz ar to maisījums nav klasificējams kā Skin Corr., Cat. 
1, bet tas klasificējams kā Skin Irrit. 2 (≥1%, bet < 5%). 

3.2.6.2.2 5. piemērs: maisījums bez galējām pH vērtībām un ar sastāvdaļām, kam ir noteikta
SCL

Sastāvdaļa Ādai kodīgu/kairinošu 
vielu klasifikācija 

Koncentrācija 
(% w/w) 

SCL 

Virsmas aktīvā 
viela A 

Skin Irrit. 2 3,8 Nav noteikta 

Viela B Neklasificē 0,5 

Sārms E Skin.Corr. 1B 5,4 C ≥ 10 %: Skin.Corr. 1B 

5 % ≤ C < 10 %: Skin Irrit. 2 

Viela D Neklasificē 4 

Viela F Skin.Corr. 1B 2 Nav noteikta 

Ūdens Neklasificē 84,3 

Maisījuma pH ir 10,5 - 11,0, tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. Maisījumā ir 
virsmas aktīvā viela un sārms un nav nevienas kodīgas/kairinošas vielas ar koncentrāciju, kas 
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mazāka par 1% (SCL nav noteiktas saskaņā ar CLP regulas VI pielikumu vai Klasifikācijas un 
marķēšanas sarakstu). Pieskaitīšana ir piemērojama. 

Vielu B, vielu D un ūdeni var neņemt vērā, jo šīs vielas nav klasificētas kā kodīgas/kairinošas 
ādai. 

Vielai F un virsmas aktīvajai vielai A nav noteiktas SCL, tādēļ šīm sastāvdaļām piemēro GCL. 
Sārmam E ir noteikta SCL (sk. 3.2.3.2.3.2. nodaļu par SCL izmantošanu aprēķinu formulā). 

Skin Corr., Cat. 1 

(% viela F/GCL) + (% sārmsE/SCL) = (2/5) + (5,4/10) = 0,94 < 1, tādēļ maisījums nav 
klasificējams kā Skin Corr. Cat. 1 

Skin Irrit. 2  
(% viela F/GCL) + (% sārms E/SCL) + (% virmas aktīvā viela A/GCL) = (2/1) + (5,4/5) + 
(3,8/10)= 3,46, kas ir > 1, tādēļ maisījums  klasificējams kā Skin Irrit. 2. 

3.2.6.3 Maisījumu piemēri, kas neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.2.6.3.1 6. piemērs: maisījums bez galējām pH vērtībām un ar sastāvdaļām, kam ir
noteiktas SCL 

Sastāvdaļa Ādai kodīgu/kairinošu 
vielu klasifikācija 

Koncentrācija 
(% w/w) 

SCL 

Virsmas aktīvā 
viela C 

Skin Irrit. 2 0,4 Nav noteikta 

Virsmas aktīvā 
viela G 

Skin Irrit. 2 3,0 Nav noteikta 

Virsmas aktīvā 
viela  A 

Skin Irrit. 2 0,7 Nav noteikta 

Viela H Skin.Corr. 1A 3,0 C ≥ 70 %: Skin.Corr. 1A 

50 % ≤ C < 70 %: Skin.Corr. 
1B 

35 % ≤ C < 50 %: Skin Irrit  2
Viela D Neklasificē 2 

Ūdens Neklasificē 90,9 

Maisījuma pH ir 2,5 - 3,0, tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. Maisījumā ir trīs 
virsmas aktīvās vielas un nav nevienas kodīgas/kairinošas vielas ar koncentrāciju, kas mazāka 
par 1% (SCL nav noteiktas saskaņā ar CLP regulas VI pielikumu vai Klasifikācijas un 
marķēšanas sarakstu). Pieskaitīšana ir piemērojama. 

Vielu D un ūdens var neņemt vērā, jo šīs vielas nav klasificētas kā kodīgas/kairinošas ādai. Vēl 
arī virsmas aktīvo vielu C un A, jo koncentrācija ir mazāka par 1%. 

Virsmas aktīvajai vielai G nav noteikta SCL, tādēļ šai sastāvdaļai piemēro GCL. 

Skin Corr., Cat. 1. 

Maisījums satur 3% vielas H, tā ir vienīgā sastāvdaļa, kas klasificējama kā Skin Corr., Cat. 1. Tā 
kā vielas H koncentrācija ir mazāka par 50% SCL, maisījums nav klasificējams kā Skin Corr., 
Cat. 1. 
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Skin Irrit. 2 

(% viela H/SCL) + (% virsmas aktīvā viela G/GCL) = (3/35) + (3/10) = 0,39, kas ir < 1, tādēļ 
maisījums nav klasificēts kā Skin Irrit. 2. 
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3.3 NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS 
Jāņem vērā, ka, ja viela vai maisījums tiek klasificēti kā “Kodīgs ādai” 1. kategorijā, no tā arī 
izriet nopietni acu bojājumi un nav jāturpina klasificēšana, nosakot iedarbību uz acīm. 

3.3.1 Nopietnu acu bojājumi/acu kairinājums klasifikācijas definīcija 

I pielikums: 3.3.1.1. punkts. Nopietni acu bojājumi ir acs audu bojājumi vai nopietni 
fizikāli redzes bojājumi, kas rodas pēc tam, kad ar pārbaudāmo vielu apstrādā acs 
priekšējo virsmu, un kas nav pilnīgi atgriezeniski 21 dienas laikā pēc apstrādes. 
Acu kairinājums ir izmaiņas acī, kas rodas pēc tam, kad ar pārbaudāmo vielu apstrādā 
acs priekšējo virsmu, un kas ir pilnīgi atgriezeniskas 21 dienas laikā pēc apstrādes. 

3.3.2 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums vielu klasificēšana 

3.3.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

3.3.2.1.1  Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Esošie dati par iedarbību uz acīm var ietvert dokumentētus epidemioloģiskus pētījumus, 
klīniskos pētījumus, toksikolojģias informāciju un informāciju par nelaimes gadījumiem vai darba 
pieredzi. Bīstamības izvērtējuma kvalitāte un būtiskums jāizvērtē rūpīgi. Vadlīniju par IR/CSA 
R.4.3.3. nodaļā ir nodrošināta datu kritiska izvērtēšana, kā arī Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4.2. 
nodaļā aprakstīti specifiski apsvērumi par vielām, kas izraisa nopietnus acu bojājumus/
acu kairinājumu.

3.3.2.1.2  Datu noteikšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Pieejamā informācija par vielām, kas var izraisīt nopietnus acu bojājumus/acu kairinājumu var 
ietvert esošos datus, kas iegūti no testu metodēm saskaņā ar regulas (EK) Nr. 440/2008 
aprakstītajām testa metodēm vai izmantojot metodes, kuru pamatā ir starptautiski atzīsti 
zinātniskie principi. 

Vairākas no tālāk aprakstītajām metodēm, kas nav testēšanas un in vitro metodes, ir validētas 
ar DSD direktīvas kritērijiem, nevis ar CLP regulas klasificēšanas kritērijiem. Tādēļ jāpārbauda, 
vai metode ir pietiekami validēta, lai veiktu klasificēšanu atbilstoši CLP regulai. 
3.3.2.1.2.1 Fizikāli ķīmisko īpašību izvērtēšana 

Vielas ar oksidējošām īpašībām, saskaroties ar citām vielām un cilvēku audiem, var izraisīt 
eksotermiskās reakcijas. Tādā veidā radusies augsta temperatūra vai tieša oksidatīva ietekme 
var bojāt/iznīcināt bioloģiskos materiālus. Tas, piemēram, attiecas uz organiskajiem 
peroksīdiem, ko var uzskatīt par acīm kairinošām vielām, līdz pierādījumi neliecina par pretējo 
(Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.3.1. nodaļā). 

Ūdeņraža peroksīds tiek klasificēts kā “Nopietni acu bojājumi”, 1. kategorija, lai gan peroksīdiem 
jāizskata klasificēšana kategorijā “Acu kairinājums”, 2. kategorija. Lai noteiktu, ka vielas ar 
oksidējošām īpašībām neatbilst klasificēšanai, jānodrošina atbilstoši pierādījumi. 

3.3.2.1.2.2 Metodes, kas nav testēšana: (Q)SAR un ekspertu sistēmas 

Metodes, kas nav testēšana, piemēram, (Q)SAR un ekspertu sistēmas, jāizskata katram 
gadījumam atsevišķi. (Q)SAR sistēmas parasti nav īpaši specifiskas, lai noteiktu acu 
kairinājumu. Daudzos gadījumos noteikumi tiek izmantoti līdzīgā veidā, kā kodīgs/kairinošs ādai 
noteikšanai. (Q)SAR sistēmas, kas ļauj izvērtēt iedarbību uz acīm, ir, piemēram, TOPKAT, Derek 
for Windows un SICRET. Pilnu instrukciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.6. nodaļā ((Q)SAR un 
ķīmisku vielu grupēšana), kur aprakstīti sistēmas trūkumi. 
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Tā kā šīm metodēm, kas nav testēšana, nav paredzēta formāla pieņemšanas procedūra, un nav 
pieņemts formāls validēšanas process, atbilstoša dokumentācija ir ļoti nozīmīga. Lai iegūtu 
atbilstību REACH regulai, dokumentācijai jāatbilst tā sauktajam (Q)SAR modeļa ziņošanas 
formātam (QMRF). Detalizētu informāciju skatiet Vadlīnijās par IR/CSA, R.6.1. nodaļā. 

3.3.2.1.2.3 Testēšanas metodes: pH un skābes/sārma rezerve 

I pielikums: 3.3.2.3. punkts. […] Līdzīgā kārtā galējas pH vērtības, tādas kā ≤ 2 un ≥ 11,5, 
var norādīt uz acu bojājumiem, jo īpaši, kad ir ievērojama buferspēja. Paredzams , ka šo vielu 
iedarbība uz acīm ir ievērojama. Kopumā var sagaidīt, ka šo vielu iedarbība uz ādu ir 
ievērojama. Lai izvairītos veikt ādai kodīgo vielu lokālās ietekmes pārbaudi uz acīm, pirms tiek 
apsvērti nopietni bojājumi acīm/acu kairinājums, jāizvērtē iespējamais kodīgums ādai. […] 

Paredzams, ka viela ir kodīga, ja pH ir ≤2 vai ≥11,5. Ja galējs pH ir vienīgais pamatojums 
klasificēšanai kā “Nopietni acu bojājumi”, svarīgi ņemt vērā skābes/sārma rezervi, kas ir 
buferspējas mērvienība (Young et al, 1988, un Young and How, 1994). Vielu izslēgšanai no 
klasificēšanas nedrīkst lietot apsvērumus par skābju/bāzu rezervi (sk. 3.2.3.2.1.1. nodaļu). 

Ja pH ir < 3,2, bet > 2, vai > 8,6 bet < 11,5, apsver iespēju vielu klasificēt kā nopietnu acu 
bojājumu/acu kairinājuma izraisošu (Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4.1. nodaļā). Lai secinātu, ka 
viela izraisa nopietnus bojājumus acīm/acu kairinājumu, nepieciešama detalizēta informācija un/
vai argumenti. Šo modeli nav ieteicams izmantot vielu sadalīšanai, kas ir kairinošas acīm un kam 
nepiemīt kairinoša iedarbība. Tomēr to var lietot daudzpakāpju testēšanas kontekstā, lai 
identificētu vielas, kas izraisa acu kairinājumu (ļoti mazs viltus pozitīvu rezultātu biežums), bet 
nevis, lai noteiktu vielas, kas nav kairinošas (ļoti liels viltus negatīvu rezultātu biežums).

3.3.2.1.2.4 Testēšanas metod es: in vitro metodes

Šobrīd OECD ir pieņemti trīs in vitro testi, lai noteiktu vielas, kas izraisa nopietnus acu 
bojājumus, t. i., izolētu vistas acs testēšanas metode (ICE) (OECD TG 438; TM B.48), liellopu 
radzenes duļķošanās un caurlaidības testēšanas metode (BCOP) (OECD TG 437; TM B.47) un 
fluoresceīna noplūdes tests (FL) (OECD TG 460). Šos testus ieteicams lietot kā daļu no 
daudzpakāpju testēšanas stratē jģias, nosakot klasifikāciju un marķēšanu (piemēram, pieeja no 
augšas uz leju). Pamatojoties uz pozitīviem ICE testa, BCOP testa, FL testa, izolētas truša acs 
(IRE) testa vai vistas olas tests ar hlorioalantoja membrānu (HET-CAM)75 pozitīviem 
rezultātiem, jāuzskata, ka vielas izraisa nopietnus acu bojājumus (1. kategorija). Negatīvus ICE 
un BCOP testu metožu rezultātus var lietot klasificēšanai, izmantojot apgriezto pieeju. Citām 
testa metodēm, ja šajos testos iegūtas negatīva atbildes reakcija, nosakot kodīgumu in vitro, 
jāveic detalizētāka testēšana (Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4.1. nodaļā). 

Turklāt ECVAM ir apstiprinājis in vitro testa metodi un tiek izvērtēta OECD TG Citosensora 
mikrofiziometra (CM) testa izstrāde. To var lietot 1. kategorijas noteikšanai, izmantojot pieeju 
no augšas uz leju. 

Šobrīd likumdošanā nav apstiprināti in vitro testi acu kairinājuma noteikšanai. Tomēr ECVAM ir 
iesniegti validēšanai divi cilvēka radzenes epitēlija modeļi — EpiOcularTM un SkinEthicTM. 

Detalizēta informācija par jaunajām pieņemtajām OECD Testu vadlīnijām atrodama OECD mājas 
lapā:  

(http://www.OECD.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/OECDguidelinesforthetest
ingofchemicals.htm). 

75 2010. gadā ICCVAM publicēja pārskatu par HET-CAM: 
http://iccvam.niehs.nih.gov/docs/ocutox_docs/InVitro-2010/Body.pdf 
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ECVAM mājas lapā atrodama informācija par jaunākajiem in vitro testiem un metodoloģijas 
attīstību (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam). 

3.3.2.1.2.5 Testēšanas metodes: in vivo metode 

Acu kairinājuma testēšana netiek veikta vielai, kurai ir zināma vai paredzama kodīga iedarbība 
ādai. Šādas vielas tiek automātiski klasificētas kā nopietnus acu bojājumus izraisošas vielas, bet 
nav marķētas papildus kodīgai iedarbībai uz ādu. 

Saskaņā ar REACH regulu in vivo tests trušiem pēc OECD TG 405 ir standarta in vivo tests. 

Maza apjoma acu pārbaude (LVET; Griffith et al 1980) ir standarta OECD TG 405 testa metodes 
modifikācija, un atšķirības ir šādas: 

• testa materiāls tiek tieši novietots uz radzenes, nevis ievadīts apakšējā plakstiņa
konjunktīvas maisā;

• samazināts testējamā materiāla tilpums (0,01 ml (vai atbilstoši cietas vielas svaram)
salīdzinājumā ar standartu 0,1 ml).

Jāņem vērā LVET dati, bet tie rūpīgi  jāizvērtē. Metodes izmantošana ierobežota lietošanai 
mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem. Norādīts, ka pozitīvie dati nodrošina atbilstošu klasifikāciju, 
bet negatīvie dati nav pārliecinoši, lai neklasificētu vielu (Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4.1. 
punkts). Tomēr tie jāņem vērā, nosakot būtiskākos pierādījumus. 

2009. gadā ESAC izdeva secinājumus par LVET datu lietošanu klasificēšanas un marķēšanas 
nolūkos (ECVAM/ESAC, 2009b). 

3.3.2.2 Klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.3.2.6. punkts. Neatgriezeniska ietekme uz acīm/nopietni acu bojājumi 
(1. kategorija) 

I pielikums: 3.3.2.6.1. punkts. Vielas, kas rada potenciāli nopietnus acu bojājumus, 
klasificē 1. kategorijā (neatgriezeniska ietekme uz acīm). Vielas klasificē šajā bīstamības 
kategorijā, pamatojoties uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem atbilstīgi 3.3.1. tabulas 
kritērijiem. Šie novērojumi attiecas uz dzīvniekiem ar 4. pakāpes radzenes bojājumiem un 
citām smagām reakcijām (piemēram, radzenes sairumu), ko novēro jebkurā pārbaudes 
laikposmā, kā arī ar noturīgu radzenes apduļķojumu, radzenes krāsas maiņu krāsvielas 
ietekmē, adhēziju, pannusu un varavīksnenes funkciju traucējumiem vai citu iedarbību, kas 
bojā redzi. Šajā kontekstā par noturīgiem bojājumiem uzskata tādus, kas nav pilnīgi 
atgriezeniski parasti 21 dienu ilgā novērojumu laikposmā. Vielas klasificē 1. kategorijā arī 
tad, ja radzenes apduļķojums ir ≥  3 vai, ja Draizes acu pārbaudē trušiem ir atklāts irīts 
>1,5, ņemot vērā, ka šādi smagi bojājumi parasti 21 dienu ilgā novērošanas laikposmā nav
atgriezeniski.

3.3.1. tabula 
Neatgriezenisku acu bojājumu kategorija 

Kategorija Kritēriji 

Neatgriezeni
ska ietekme 
uz acīm 

1. kategorija

Ja pēc dzīvnieka acs apstrādes ar vielu rodas šādas sekas: 
– vismaz vienam dzīvniekam ietekme uz radzeni, varavīksneni vai

konjunktīvu, kuras atgriezeniskums nav sagaidāms vai nav noticis
novērošanas laikposmā, kas parasti ir 21 diena,

un/vai 
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– vismaz 2 no 3 izmēģinājuma dzīvniekiem ir šāda pozitīva reakcija:
– radzenes apduļķojums ≥ 3 un/vai
– — irīts > 1,5,

kas ir aprēķinātās vidējās vērtības, izdarot vērtēšanu pēc 24, 48 un 72 
stundām pēc pārbaudes materiāla ievadīšanas. 

I pielikums: 3.3.2.7. punkts. Neatgriezeniska ietekme uz acīm (2. kategorija) 

I pielikums: 3.3.2.7.1. punkts. Vielas, kas var radīt atgriezenisku acu kairinājumu, 
klasificē 2. kategorijā (kairinošas acīm). 

3.3.2. tabula 

Kategorija atgriezeniskai ietekmei uz acīm 

Kategorija Kritēriji 

Kairinošs acīm 

(2. kategorija) 
Ja pēc dzīvnieka acs apstrādes ar vielu rodas šādas sekas: 

– vismaz 2 no 3 izmēģinājuma dzīvniekiem ir šāda pozitīva reakcija:
– radzenes apduļķojums ≥ 1 un/vai
– irīts = 1, un/vai
– konjunktīvas apsārtums > 2 un/vai
– konjunktīvas tūska (hemoze) > 2

– tās ir aprēķinātās vidējās vērtības, izdarot vērtēšanu pēc 24, 48 un 72
stundām pēc pārbaudes materiāla ievadīšanas, un tās ir pilnīgi
atgriezeniskas 21 dienu ilgā novērošanas laikposmā.

I pielikums: 3.3.2.7.2. punkts. Tām vielām, pie kurām dzīvnieku reakcijas ir izteikti 
dažādas, šo informāciju ņem vērā, veicot klasificēšanu. 

Klasificēšanas kritēriji balstās uz OECD TG 405 un LVET rezultātiem. Negatīvi LVET rezultāti nav 
pārliecinoši, lai neklasificētu vielu, bet tie izmantojami būtiskāko pierādījumu noteikšanai. 

3.3.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

I pielikums: 3.3.2.5. punkts. Sākotnējās informācijas vērtēšanai attiecīgos gadījumos 
var izmantot daudzpakāpju pieeju, ņemot vērā, ka dažos gadījumos ne visi elementi ir 
būtiski. 

I pielikums: 3.3.2.4. punkts. [...] Lai gan informāciju var gūt no atsevišķu parametru 
novērtēšanas daudzpakāpju pieejas ietvaros (piemēram, kodīgus sārmus ar galējo pH 
vērtību var uzskatīt par vietējas iedarbības kodīgumu izraisošām vielām), ir vērts apsvērt 
visu esošo informāciju un veikt novērtējumu pēc pierādījumu daudzuma, īpaši, ja 
informācija ir pieejama par dažiem, nevis par visiem parametriem. Kopumā galvenā nozīme 
ir jāpiešķir ekspertu slēdzienam, apsverot datus par cilvēkiem, kam seko ādas kairinājuma 
pārbaužu rezultāti un citas apstiprinātas alternatīvas metodes. […] 
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3.3.2.3.1  Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Kvalitatīvi dati par vielas izraisītu acu kairinājumu ir reti sastopami. Par cilvēkiem iegūtu datu 
piemērotība klasificēšanas nolūkiem būs atkarīga no tā, cik plašu iedarbību un kādā apjomā 
varēs uzticami piemērot interesējošajai vielai. Kritiski jāpārskata šādu datu kvalitāte un 
būtiskums. 

Ja diagnostiskos nolūkos ārsts apstiprinājis, ka viela izraisa redzes pasliktināšanos un iedarbība 
nav pārejoša, bet ir paliekoša, tā dēļ iespējama nopietnāka  klasifikācija, t. i., acu bojājumi, 
1. kategorija.

Vadlīnijās par IR/CSA, R.7.2.4.2. nodaļā atrodami detalizēti norādījumi par acu kairinājumu, 
izvērtējot par cilvēkiem iegūtus datus. 

3.3.2.3.2  Datu izvērtēšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Testēšanas vietā jāizmanto rezultāti no metodēm, kas atbilst REACH regulas XI pielikuma 
1.3. un 1.5. paragrāfos norādītajiem kritērijiem vai būtiskākie pierādījumi. 

3.3.2.3.2.1 In vitro dati 

Pamatojoties uz ICE testa, BCOP testa, izolētas truša acs (IRE) testa vai vistas olas testa ar 
hlorioalantoja membrānu (HET-CAM76) pozitīviem rezultātiem, jāpiemēro nopietnu acu bojājumu 
1. kategorija76. Negatīvus ICE un BCOP testu rezultātus var lietot klasificēšanai, t. i., izmantojot
apgriezto pieeju, bet citām testa metodēm, ja iegūti negatīvi rezultāti, jāveic detalizētāka 
izvērtēšana (Vadlīniju par IR/CSA R.7.2.4.1. nodaļā).

Pašlaik nav validētu in vitro testa metožu acu kairinājuma noteikšanai. 

3.3.2.3.2.2 In vivo dati 

Testi albīniem trušiem (OECD TG 405) 

Vietējās iedarbības uz acīm izvērtēšanas kritēriji ir bojājumu nopietnība un atgriezeniskums. 

Izvērtējot bojājuma smagumu, tiek izvērtēta tā nopietnība. Atbildes reakcija tiek izvērtēta 
atbilstoši OECD TG 405. 

Radzenei, varavīksnenei un konjunktīvai izvērtēšana tiek veikta atsevišķi (eritēma un tūska). Ja 
rezultāti atbilst CLP regulas I pielikuma 3.3.1. un 3.3.2. tabulās norādītajiem kritērijiem, vielas 
tiek attiecīgi klasificētas kā 1. kategorija (“Nopietni acu bojājumi”) vai 2. kategorija (“Acu 
kairinājums”). 

Acu bojājumu atgriezeniskums ir otrs noteicošais faktors, izvērtējot atbildes reakciju. Ja 
21 dienu ilgā novērošanas laikā iedarbība nav pārejoša, bet izraisa paliekošus bojājumus, un tie 
ir uzskatāmi par neatgriezeniskiem, testējamā viela tiek klasificēta 1. kategorijā. Ja pētījumi 
veikti ar īsāku novērošanas laiku un iedarbība nav atgriezeniska, klasificēšanas pamatā 
jāizmanto ekspertu slēdziens. 

Attiecībā uz atgriezeniskumu jāpierāda, ka šī iedarbība ir pārejoša, t. i., ietekmētās vietas 
sadzīst testa novērošanas laikā (sk. 3.3.6.1.1. nodaļas piemēru). Novērotās iedarbības 
atgriezeniskuma vai neatgriezeniskuma izvērtēšana nav jāturpina pēc 21. dienas. 

Atbilstoši OECD TG 405, ja ir aizdomas par nopietniem acu bojājumiem, testu veic tikai ar vienu 
dzīvnieku. Ja līdz novērošanas perioda beigām iedarbība uz šo dzīvnieku nav atgriezeniska, vielu 
klasificē 1. kategorijā. Lai pieņemtu lēmumu, vai viela nav jāklasificē kategorijā “Nopietni acu 
bojājumi” un/vai “Acu kairinājums”, jātestē divi papildu dzīvnieki. 

76 2010. gadā ICCVAM publicēja pārskatu par HET-CAM 

 http://iccvam.niehs.nih.gov/docs/ocutox_docs/InVitro-2010/Body.pdf 
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Katram no trim testa dzīvniekiem trīs secīgās dienās (parasti pēc 24, 48 un 72 stundām) tiek 
aprēķināti vidējie rezultāti radzenei, varavīksnenei un konjunktīvai (eritēma un tūska). Ja 2 no 
3 dzīvniekiem vidējie rezultāti pārsniedz CLP regulas I pielikuma un 3.3.2. punktā noteikto, 
jāklasificē atbilstoši. 

Testi, kas veikti ar vairāk nekā trim dzīvniekiem 

Vecākās testa metodēs izmantoja līdz 6 trušiem. Tagad jāizmanto pašreiz spēkā esošie ANO 
kritēriji (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgac10c4/ST-SG-AC10-
C4-2011-2e.pdf), kas pieņemti 2011. gada jūnijā (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2011/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-42e.pdf) (sk. 3.3.6.1.2. iedaļas 2. piemēru): 

Gadījumā ar 6 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie kritēriji: 

a. klasificēšana “Nopietni acu bojājumi”, 1. kategorijā, ja:

i. vismaz vienam dzīvniekam nav paredzams, ka iedarbība uz radzeni, varavīksneni un
konjunktīvu nebūs atgriezeniska vai novērošanas laikā, kas parasti ir 21 diena, nav
pilnīgi atgriezeniska; un/vai

ii. vismaz 4 no 6 trušiem vidējais rezultāts uz dzīvnieku radzenes apduļķojumam ir ≥3
un/vai varavīksnenes iekaisumam> 1,5

b. klasificēšana “Acu kairinājums”, 2. kategorijā, ja vismaz 4 no 6 trušiem vidējais
rezultāts uz dzīvnieku ir šāds:

i. ≥1 radzenes apduļķojums un/vai

ii. ≥1 varavīksnenes iekaisums un/vai

iii. ≥2 konjunktīvas apsārtums un/vai

iv. ≥2 konjunktīvas tūska (pietūkums) (hemoze)

un kas parasti ir atgriezenisks 21 dienu novērošanas laikā.

Gadījumā ar 5 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie kritēriji: 

a. klasificēšana “Nopietni acu bojājumi”, 1. kategorijā, ja:

i. vismaz vienam dzīvniekam nav paredzams, ka iedarbība uz radzeni, varavīksneni un
konjunktīvu nebūs atgriezeniska vai novērošanas laikā, kas parasti ir 21 diena, nav
pilnīgi atgriezeniska, un/vai

ii. vismaz 3 no 5 trušiem vidējais rezultāts uz vienu dzīvnieku radzenes apduļķojumam
ir ≥3 un varavīksnenes iekaisumam > 1,5.

b. Klasificēšana “Acu kairinājums”, 2. kategorijā, ja vismaz 3 no 5 trušiem vidējais
rezultāts uz dzīvnieku ir šāds:

i. ≥1 radzenes apduļķojums un/vai

ii. ≥1 varavīksnenes iekaisums un/vai

iii. ≥2 konjunktīvas apsārtums un/vai

iv. ≥2 konjunktīvas tūska (pietūkums) (hemoze)

un kas parasti ir atgriezenisks 21 dienu novērošanas laikā.

Gadījumā ar 4 trušiem tiek piemēroti tālāk norādītie dati. 

a. klasificēšana “Nopietni acu bojājumi”, 1. kategorijā, ja:
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i. vismaz vienam dzīvniekam nav paredzams, ka iedarbība uz radzeni, varavīksneni un
konjunktīvu nebūs atgriezeniska vai novērošanas laikā, kas parasti ir 21 diena, nav
pilnīgi atgriezeniska, un/vai

ii. vismaz 3 no 4 trušiem vidējais rezultāts uz dzīvnieku ir ≥3 radzenes apduļķojumam
un/vai> 1,5 varavīksnenes iekaisumam.

b. klasificēšana “Acu kairinājums”, 2. kategorijā, ja vismaz 3 no 4 trušiem vidējais
rezultāts uz dzīvnieku ir šāds:

i. ≥1 radzenes apduļķojums un/vai

ii. ≥1 varavīksnenes iekaisums un/vai

iii. ≥2 konjunktīvas apsārtums un/vai

iv. ≥2 konjunktīvas tūska (pietūkums) (hemoze)

un kas parasti ir atgriezenisks 21 dienu novērošanas laikā.

Šajā gadījumā tiek izmantota 1. un 2. kairinājuma kategorija, ja 4 no 6 trušiem vidējais 
rezultāts uz dzīvnieku ir atbilstošs kritērijiem. Līdzīgi, ja tests tika veikts ar 4 vai 5 dzīvniekiem, 
vismaz 3 no tiem vidējais rezultāts uz dzīvnieku pārsniedz klasificēšanas kritērijos norādītās 
vērtības. Neatkarīgi no testā izmantoto dzīvnieku skaita, ja vienam dzīvniekam tiek novērota 
neatgriezeniska vai citā mērā smaga iedarbība, viela klasificējama kā “Nopietni acu bojājumi”, 
1. kategorija.

Citi testi ar dzīvniekiem

LVET metodē tiek izmantota tāda pati rezultāta noteikšanas sistēma kā OECD TG 405, bet testa 
rezultāti nav pārliecinoši, lai noteiktu, ka klasificēšana nav piemērojama. Tomēr tie jāņem vērā 
būtiskāko pierādījumu noteikšanā. 

Jāatzīmē, ka, ja pastāv dati, kas nav iegūti saskaņā ar OECD, un rezultāti nav noteikti atbilstoši 
Draize sistēmai, CLP regulas I pielikuma 3.3.1. un 3.3.2. tabula vairs nav piemērojama 
klasificēšanas nolūkiem. Tomēr tie jāņem vērā būtiskāko pierādījumu noteikšanā. 

3.3.2.3.3 Būtiskāko pierādījumu izvērtējums 

Ja kritēriji nav tieši piemēroti pieejamai informācijai, tad atbilstoši CLP regulas 9. panta 
3. punktā noteiktajam būtiskāko pierādījumu izvērtējumā jāizmanto ekspertu slēdziens.

Būtiskāko pierādījumu izvērtējums nozīmē, ka visa pieejamā informācija un zinātniski 
attaisnojamā informācija tiek izskatītā kopā, piemēram, pieredze, ko gūst par iedarbību uz 
cilvēkiem, dati par arodslimībām un dati no nelaimes gadījumu datu bāzēm, epidemioloģisko un 
klīnisko pētījumu rezultāti, labi dokumentēti gadījumu pārskati un novērojumi, attiecīgie dati no 
pētījumiem ar dzīvniekiem, informācija/dati par ādas kairinājumu, fizikāli ķīmiskās īpašības 
(piemēram, pH, buferkapacitāte), in vitro  testu rezultāti, informācija par kategorijas 
piemērošanu (grupēšana, savstarpēja atsauce), (Q)SAR rezultāti. Vienā novērtējumā apvieno 
pozitīvos un negatīvos rezultātus. Izvērtēšana jāveic katram gadījumam atsevišķi, izmantojot 
ekspertu slēdzienu. Tomēr negatīvie rezultāti neaizstāj pozitīvus rezultātus, kuri ir adekvāti 
priekš klasificēšanas. 

I pielikums: 1.1.1.4. punkts. Bīstamības veselībai (3. daļa) klasifikācijas nolūkā bīstama 
iedarbība, kas konstatēta attiecīgos pētījumos ar dzīvniekiem vai, izmantojot cilvēku 
pieredzi, un kas atbilst klasificēšanas kritērijiem, parasti pamato klasificēšanu. Kur 
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pierādījumi ir gan attiecībā uz cilvēkiem, gan arī attiecībā uz dzīvniekiem un, ja atzinumi ir 
pretēji, klasificēšanas jautājumu atrisina, izvērtējot no abiem avotiem gūto pierādījumu 
kvalitāti un ticamību. Parasti adekvātiem, ticamiem un reprezentatīviem datiem par 
iedarbību uz cilvēkiem (ietverot epidemioloģiskos pētījumus, zinātniski apstiprinātu 
gadījumu izpēti, kā norādīts šajā pielikumā, vai statistiski pamatotu praksi) tiek dota 
priekšroka salīdzinājumā ar citiem datiem. 
Tomēr pat labi izstrādātos un īpaši veiktos epidemioloģiskos pētījumos var nebūt pietiekami 
daudz pētāmo, lai varētu noteikt relatīvi retu, bet svarīgu ietekmi potenciāli nozīmīgu 
faktoru novērtēšanai. Tādēļ pozitīvu rezultātu trūkums pētījumos par cilvēkiem ne vienmēr 
noliedz pozitīvos rezultātus, kas gūti pētījumos ar dzīvniekiem, bet, tos izvērtējot, ir 
jāpārliecinās par to, cik ilgtspējīgi, kvalitatīvi un statistiski pamatoti ir gan par cilvēkiem, 
gan par dzīvniekiem gūtie dati. 

Detalizētus norādījumus, ja ir pieejami dati par cilvēkiem un dzīvniekiem, skatiet Vadlīnijās 
par IR/CSA, R.7.2.3.2. nodaļā. 

3.3.2.4 Lēmums par klasificēšanu 

Ja viela kodīgi iedarbojas uz ādu, uzskatāms, ka tā arī izraisa nopietnus bojājumus acīm, kas 
tiek norādīts kodīgas iedarbības uz ādu bīstamības apzīmējumā (H314: Izraisa smagus ādas 
apdegumus un acu bojājumus). 
Tādēļ šajā gadījumā nepieciešama klasifikācija atbilstoši abiem kritērijiem (Skin Corr. 1 un Eye 
Dam. 1), bet liekvārdības dēļ uz marķējuma netiek norādīts bīstamības apzīmējums H318 
“Izraisa nopietnus acu bojājumus” (CLP regulas 27. punkts). 

3.3.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

10. panta 1. punkts. Specifiskās robežkoncentrācijas un vispārīgās robežkoncentrācijas ir
robežvērtības, ko nosaka vielai, norādot robežlielumu, kuru sasniedzot vai pārsniedzot, 
vielas klātbūtne citā vielā vai maisījumā kā identificēts piemaisījums, piedeva vai 
atsevišķa sastāvdaļa var likt vielu vai maisījumu klasificēt kā bīstamu.

Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja 
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir acīm 
redzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto koncentrāciju 
jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo 
robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei. 

Bīstamo īpašību neesamību ir grūtāk pierādīt; likumdošanas tekstā ir norādīts šādi: 

10. panta 1. punkts. Izņēmuma apstākļos specifiskās  robežkoncentrācijas  var noteikt
ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša 
zinātniska informācija par to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav acīm 
redzamā līmenī, kas pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas attiecīgajai 
bīstamības klasei vai pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo 
robežkoncentrāciju attiecīgajai bīstamības klasei.

Specifiskai robežkoncentrācijai (SCL), kas noteikta saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, 
dodama priekšroka, salīdzinot ar vispārīgo robežkoncentrāciju (GCL), kas aprakstīta CLP regulas 
I pielikuma 3.2.3. un 3.2.4. tabulās (10. panta 6. punktā). Turklāt SCL ir specifiska vielai un tā 
jāpiemēro visiem maisījumiem, kas satur attiecīgo vielu, nevis piemēro GCL, kas citādi būtu 
piemērojama maisījumam, kas satur šo vielu. 
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Kāds informācijas veids var būt specifiskas robežkoncentrācijas noteikšanas pamatā? 

Noteiktos gadījumos (īpaši, ja ir pieejama informācija par devas atbildes reakciju) esošie dati 
par cilvēkiem norāda, ka maisījumā esošām vielām robežvērtība kairinošai iedarbībai ir lielāka 
vai mazāka par GCL. Šādiem datiem jāveic rūpīga izvērtēšana un validitātes noteikšana, kā arī 
jānosaka to reprezentativitāte un paredzamā vērtība (IR/CSA, R.4.3.3. un R.7.2.4.2. nodaļā). Kā 
norādīts CLP regulas I pielikuma 1.1.1.4. nodaļā, pozitīvu rezultātu trūkums pētījumos ar 
cilvēkiem ne vienmēr noliedz pozitīvos rezultātus ar dzīvniekiem, bet tos izvērtējot, jāpārliecinās 
par to, cik tie ilgtspējīgi, kvalitatīvi un statistiski pamatoti gan attiecībā uz cilvēkiem, gan uz 
dzīvniekiem. 

Standarta testa metode “Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums“ OECD TG 40577 tiek izmantota, 
lai noteiktu iespējamos nopietnos acu bojājumus vai acu kairinājumu. Testējamais materiāls 
parasti tiek ievadīts neatšķaidītā veidā, tādēļ no atsevišķa testa nav iespējams iegūt attiecību 
starp atbildes reakciju un devu.  

Tomēr, ja ir pieejami adekvāti, uzticami, būtiski un pārliecinoši dati no citiem jau veiktiem 
pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros testēts pietiekams dzīvnieku skaits, lai nodrošinātu augstu 
ticamības pakāpi, kā arī ir informācija par rezultātiem, kas ir atkarīgi no devas; katram 
gadījumam individuāli jāizvērtē šie dati, lai apsvērtu iespēju noteikt zemākas vai īpašos 
gadījumos augstākas SCL vērtības. 

Jāatzīmē, ka atbilstoši CLP regulai datu ģenerēšana SCL noteikšanai nav obligāta prasība. CLP 
regulas 8. panta 1. punktā norādīts, ka jaunus testus var veikt (lai noteiktu vielas vai maisījuma 
bīstamību) tikai, ja visi citi informācijas ģenerēšanas veidi ir izmantoti. 7. panta 1. punktā 
norādīts, ka gadījumos, kad tiek veikti jauni testi, testēšana ar dzīvniekiem tiek veikta tikai, ja 
nepastāv citas alternatīvas, kas nodrošinātu atbilstošu datu uzticamību. Maisījuma klasificēšanā 
jāizmanto GCL, pamatojoties uz sastāvdaļām, kam noteikta iedarbība, izraisot nopietnus acu 
bojājumus vai acu kairinājumu, ja nepastāv specifiski dati, kas nosaka mazāku SCL vai - īpašos 
gadījumos - lielāku par GCL (sk. CLP regulas 10. panta 1. punkts). Tādēļ maisījumiem, kas satur 
vielas, kam jau noteikta spēja izraisīt nopietnus acu bojājumus vai acu kairinājumu, vienmēr 
būs pieejama informācija, lai būtu iespējams noteikt maisījuma bīstamību, izmantojot GCL (CLP 
regulas 9. panta 4. punktu). 

Kā pamatu SCL noteikšanai tiek pētītas iespējas izmantot in vitro testa metodes, bet tās vēl nav 
pieejamas. Tādēļ pašlaik  nav iespējams nodrošināt ieteikumus par in vitro metožu lietošanu 
SCL noteikšanai. Tomēr tas neizslēdz, ka, pamatojoties uz in vitro testu rezultātiem, nākotnē 
tiks izstrādāta metode SCL noteikšanai, jo šai pieejai ir daudzsološas opcijas. SCL ir 
piemērojama visiem maisījumiem, kas satur attiecīgo vielu salīdzinājumā ar GCL, kas pretējā 
gadījumā tiks piemērota maisījumam, kas satur šo vielu. Ja SCL iegūta no datiem, kas 
atvasināti no testiem ar atšķaidītu vielu konkrētā šķīdinātājā, uzskatāms, ka atvasinātā 
koncentrācija ir piemērojama visiem maisījumiem, kuriem varētu piemērot SCL. 

CLP regulas VI pielikuma 3. daļā (3.1. un 3.2. tabulās) iekļauti vielu piemēri, kurām atbilstoši 
direktīvai 67/548/EEK (vecā DSD) tika noteikta augstākā vai mazākā SCL vērtība, un kas tika 
pārnesta uz CLP regulu. 

3.3.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika, kuras pamatā ir Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-3. attēls, ir pārskatīta, 
lai atbilstu CLP regulas prasībām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, 
kas  atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

77 OECD TG 404 testējamā viela attiecas uz testējamo materiālu, priekšmetu vai testējamo 
vienību. Termins viela var tikt lietots atšķirīgi no REACH/CLP regulā noteiktās definīcijas. 
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Soļi 

0 Vai viela ir klasificēta kā kodīga ādai? 

JĀ  

NĒ 

 

Ja klasificēta kā Skin. Corr. 1, tā 
neapšaubāmi izraisa nopietnus acu 
bojājumus. Viela ir klasificēta, bet nav 
marķēta kā nopietnus acu bojājumus 
izraisoša. 

1.a

Vai viela ir organiskais ūdeņraža peroksīds 
vai organiskais peroksīds? 

JĀ  

NĒ 

 

– Izskata klasificēšanu kā nopietnus
acu bojājumus izraisoša (Eye Dam.  1),
ja viela ir ūdeņraža peroksīds vai
– Acu kairinājums (Eye Irrit.   2), ja
viela ir peroksīds. 

Vai nodrošina pierādījumus par pretējo 
un turpina ar 1. b soli 

1.b

Vai vielas pH ir ≤ 2 vai ≥ 11,5? 

JĀ  

NĒ 

 

– Ja klasificēšanas pamatā ir tikai pH
(t. i., nav zināma buferspēja),
jāpiemēro Eye Dam. 1.
– Ja apsvērumi par sārma/sārma
rezervi liecina, ka viela nav kodīga, tas
jāapstiprina (lieto atbilstošu in vitro
testu). Turpina ar 1. c soli.

1.c

Vai ir citas fizikāli ķīmiskās īpašības, kas 
norāda, ka vielai ir potenciāls izraisīt 
nopietnus acu bojājumus vai kairināt aci? 

JĀ  

NĒ 

 

Lieto šo informāciju, lai noteiktu 
būtiskāko pierādījumu (6. solis). 

Turpina ar 2. soli. 

2. 

Vai ir adekvāti dati par cilvēkiem, kuri 
norāda, ka vielai ir potenciāls izraisīt 
nopietnus acu bojājumus vai kairināt aci? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam. 1 vai Eye 
Irrit. 2). 
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3. Vai no esošajiem pētījumiem ar laboratorijas 
dzīvniekiem ir iegūti dati, kas nodrošina 
neapšaubāmus pierādījumus, ka vielai ir 
potenciāls izraisīt nopietnus acu bojājumus, 
ka tā ir acīm kairinoša vai nav kairinoša? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

4. Vai pastāv strukturāli saistītas vielas 
(piemēro “savstarpējo atsauci” vai 
grupēšanu), kas klasificētas kā nopietnus 
acu bojājumus izraisošas vai acīm kairinošas, 
vai atbilstošas (Q)SAR metodes liecina par 
vielas potenciālu izraisīt nopietnus acu 
bojājumus/acu kairinājumus vai pierāda, ka 
šādas iedarbības nav? 

JĀ  

NĒ 

 

Apsver klasificēšanu kā Eye Dam. 1 vai 
Eye Irrit. 2. Ja nav iespējams noteikt 
starp kategorijām Eye Dam. 1 un Eye 
Irrit. 2, jāpiemēro kategorija Eye Dam. 
1. 

Turpina ar 5. a soli 

5.a Vai ir pieejami in vitro testa (OECD pieņemti 
vai nē) dati, kas nodrošina pierādījumus, ka 
viela ir kairinoša acīm vai ka viela nav 
kairinoša? 

JĀ  

NĒ 

 

Apsver klasificēšanu kā Eye Dam. 1 vai 
Eye Irrit. 2. Ja nav iespējams noteikt 
starp kategorijām Eye Dam. 1 un Eye 
Irrit. 2, jāpiemēro kategorija Eye Dam. 
1. 

Turpina ar 5. b soli. 

5.b Vai ir pieejami in vitro testa dati, kas 
nodrošina pierādījumus, ka viela ir nopietns 
acu kairinātājs? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē Eye Dam. 1. Turpina ar 6. soli. 

6. Ņemot vērā visus esošos un būtiskos datus, 
vai pastāv pietiekami daudz informācijas, lai 
pieņemtu lēmumu par klasificēšanu? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2) vai neklasificē. 

Vielu nav iespējams klasificēt kā nopietnus 
acu bojājumus/acu kairinājumu izraisošu. 

Lēmums no jauna veikt testu jāpieņem 
saskaņā ar REACH regulu un 
CLP regulas 8. pantu. 

Vēl ieteicams ņemt vērā Vadlīnijas  par 
IR/CSA R.7.2.6. nodaļu. 
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3.3.3 Nopietnu acu bojājumi/acu kairinājums maisījumu klasificēšana 

3.3.3.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Maisījumu klasificēšanas procedūra ir daudzpakāpju, t. i., pakāpeniska. Pamatā ir hierarhijas 
princips un atkarībā no pieejamo datu/informācijas veida un daudzuma sāk ar esošo maisījuma 
datu par cilvēkiem izvērtēšanu, pēc tam tiek veikta esošo in vivo datu, fizikāli ķīmisko īpašību un 
visbeidzot in vitro datu rūpīga izskatīšana. Ja visam maisījumam ir pieejami testa dati, tiem 
dodama priekšroka. Ja šādu datu nav, ja iespējams, izmanto tā sauktos savienošanas principus. 
Ja savienošanas principi nav piemērojami, jāizmanto maisījuma sastāvdaļu izvērtējums. 

Ja tiek pieņemts lēmums maisījuma klasificēšanas pamatā izmantot tikai pH, jāpiemēro acu 
bojājumu 1. kategorija.  

3.3.3.1.1 Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Maisījumiem, kas tirgū ir bijuši ilgu laiku, iespējams, par cilvēkiem ir iegūti dati no pieredzes, 
kas var nodrošināt noderīgu informāciju par attiecīgo maisījumu potenciālu kodīgai iedarbībai uz 
acīm. Tomēr datu trūkums ir iespējams, piemēram, sliktas ziņošanas dēļ. Datu trūkumu nevar 
uztvert kā pierādījumu, ka maisījums nav bīstams. Detalizētu informāciju par cilvēkiem iegūtu 
datu identifikāciju skatiet šo vadlīniju 3.3.2.1.1. nodaļā. 

3.3.3.2 Klasificēšanas kritēriji maisījumiem 

3.3.3.2.1 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.3.3.1.1. punkts. Maisījumu klasificē, izmantojot kritērijus vielām un 
ņemot vērā attiecīgajām bīstamības klasēm izstrādātās pārbaudes un vērtēšanas 
stratēģijas. 

I pielikums: 3.3.3.1.2. punkts. Pretēji citām bīstamības klasēm attiecībā uz kodīgumu 
ādai ir pieejamas alternatīvas pārbaudes, ko var izmantot noteiktiem maisījumiem un kas 
dod klasificēšanas mērķiem izmantojamu precīzu rezultātu un reizē ir vienkāršas un relatīvi 
ekonomiskas. Pārbaudot maisījumus, klasificēšanas veicējiem iesaka izmantot 
daudzpakāpju stratēģiju, kas pamatojas uz pierādījumu daudzumu, kā to paredz kodīgumu 
ādai un nopietnu acu bojājumu, un acu kairinājuma kritēriji, lai ar tās palīdzību nodrošinātu 
precīzu klasificēšanu un izvairītos no nevajadzīgas izmēģinājumu veikšanas ar dzīvniekiem. 
Uzskata, ka maisījums rada nopietnus bojājumus acīm (1. kategorija), ja tā pH ir ≤ 2,0 vai 
≥ 11,5. Ja apsvērumi par sārmainības/skābuma rezervi liek domāt, ka maisījums, 
neskatoties uz zemo vai augsto pH vērtību, nerada nopietnus acu bojājumus,  jāveic 
turpmākas pārbaudes, kas to apliecinātu, vēlams, izmantojot atbilstīgu apstiprinātu in vitro 
pārbaudi. 

Ja kritērijus nav iespējams tieši piemērot pieejamai informācijai, atbilstoši CLP regulas 9. panta 
3. punktā noteiktajam būtiskāko pierādījumu noteikšanai jāizmanto ekspertu slēdziens.
Būtiskāko pierādījumu noteikšana nozīmē, ka visa pieejamā un zinātniski attaisnotā
informācija par bīstamību ir nosakāma kopā, piemēram, fizikāli ķīmiskās īpašības, in vitro
testu rezultāti, dati par dzīvniekiem un pieredze, kas iegūta no cilvēkiem. Vienā novērtējumā
apvieno gan pozitīvos, gan negatīvos rezultātus.

Visas informācijas pamatā, nosakot bīstamības izvērtējumu, tiek izmantoti būtiskākie 
pierādījumi, tādēļ parasti ir nepieciešama padziļināta toksikoloģiska ekspertīze. 
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Pastāv vairāki in vitro testi, kuriem ir novalidēta piemērotība izvērtēt vielu potenciālu izraisīt 
nopietnus acu bojājumus/acu kairinājumu. Ja nākotnē būs pieejamas validētas in vitro acu 
kairinājuma noteikšanas testa metodes, klasificēšanas nolūkiem var izmantot šādu testu 
rezultātus. Rezultātus var lietot maisījuma klasificēšanai. Tomēr ne uz visiem maisījumu veidiem 
vienlīdz labi darbojas visas pieejamās in vitro testu sistēmas. Pirms maisījuma testēšanas, 
izmantojot specifisku in vitro testu, jāpārliecinās, ka attiecīgais tests ir piemērojams maisījuma 
nopietnu acu bojājumu/acu kairinājuma īpašību noteikšanai. 

3.3.3.2.1.1 Maisījumi ar galējo pH 

Ja maisījumam ir galējā pH vērtība, bet maisījumā ir tikai viena kodīga/kairinoša sastāvdaļa, kas 
ir skābe vai bāze ar noteiktu SCL (CLP regulas VI pielikumā vai noteicis piegādātājs), maisījums 
klasificējams atbilstoši SCL. Šajā gadījumā otro reizi nav jāizskata maisījuma pH, jo, no vielas 
atvasinot SCL, tas jau ir ņemts vērā. 

Ja šis nav tāds gadījums, tad maisījuma, kura pH ir ≤2 vai ≥11,5, klasificēšanā  izmantojamie 
soļi aprakstīti tālāk norādītajā lēmuma pieņemšanas loģikā: 

Maisījums nav klasificējams kā Skin Corr. 1 un nav in vivo datu par nopietniem acu 
bojājumiem/acu kairinājumu vai būtisko datu, kas iegūti no līdzīgiem testētajiem 

maisījumiem. 

pH ≤2 vai ≥11,5 

Vai skābes/sārmu rezerve norāda, ka maisījums var nebūt kodīgs? 

NĒ  

Klasificē kā Eye Dam. 
1. 

JĀ 

 

Vai maisījums nopietnu acu bojājumu izraisošo īpašību noteikšanai 
testēts ar pieņemtu in vitro testu? 

NĒ  

Klasificē kā Eye Dam. 
1. 

JĀ 

 

Vai ar pieņemtu in vitro testu maisījumam ir pierādītas nopietnus acu 
bojājumus izraisošas īpašības? 

JĀ  

Klasificē kā Eye Dam. 
1. 

NĒ 

 

Izmanto CLP regulas I pielikuma 3.3.3.3.2. nodaļā (3.3.3. tabulā)/ 
3.3.3.3.4. nodaļā (3.2.4. tabulā) aprakstītās metodes 

(Ja ir pieejamas validētas in vitro acu kairinājuma testa metodes, tās 
jāizmanto summēšanas metodes vietā, lai ģenerētu datus, kas tiks 
izmantoti maisījuma klasificēšanā.) 

Klasificē atbilstoši. 
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Ja galējo pH un skābes/bāzes rezerves rezultāti liecina, ka, iespējams, maisījums neizraisa 
smagus bojājumus acīm, piegādātājam jāveic detalizēta testēšana, lai to apstiprinātu (CLP 
regulas I pielikuma 3.3.3.2.1. nodaļā). Maisījums jāklasificē atbilstoši “Nopietni acu bojājumi” 
1. kategorijai, ja piegādātājs neizpilda nepieciešamos apstiprinājuma testus.

Ja detalizētas testēšanas rezultāti apstiprina, ka maisījums nav klasificējams “Nopietni acu 
bojājumi” kategorijā, piegādātājam jāizvērtē maisījuma kairinošā iedarbība uz acīm, izmantojot 
in vitro acu kairinājuma testa metodes, ja tādas ir pieejamas, vai summēšanas metodi. 

Jāievēro, ka pH skābju/sārmu rezerves metodē tiek pieņemts, ka vielas iespējamā kodīgā vai 
kairinošā iedarbība rodas jonu iedarbības dēļ. Ja šis nav tāds gadījums, īpaši ja maisījumā ir 
nejonu (nejonizējamas) vielas, kas pašas ir klasificētas kā kodīgas vai kairinošas, pH rezerves 
metodi nevar izmantot kā pamatu klasifikācijas mainīšanai. 

Ja maisījumam ir galējā pH vērtība un tajā bez sārma vai bāzes, kam ir/nav noteiktas SCL, ir 
dažas citas kodīgas/kairinošas sastāvdaļas (dažām no tām var būt noteiktas SCL), jāievēro 
lēmuma pieņemšanas loģikā aprakstītā procedūra. 

3.3.3.2.2 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.3.3.2.1. punkts. Ja maisījums pats nav pārbaudīts attiecībā uz tā kodīgo 
iedarbību uz ādu vai spēju radīt nopietnus acu bojājumus vai kairinājumu, bet ir 
pietiekami daudz datu par atsevišķajām sastāvdaļām un līdzīgiem pārbaudītiem 
maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 
1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. 

Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt atbilstošiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām (sk. 1.6.3. nodaļu). 

Ja pieejamā informācija nav atbilstoša savienošanas principu piemērošanai, maisījuma 
klasificēšanas pamatā jāizmanto sastāvdaļas atbilstoši šo vadlīniju 3.3.3.2.3. un 3.3.3.3. nodaļā 
norādītajam. 

3.3.3.2.3  Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visām maisījuma sastāvdaļām vai 
tikai dažām tā sastāvdaļām 

3.3.3.2.3.1 Sastāvdaļas, kas jāņem vērā, nosakot klasifikāciju 

I pielikums: 3.3.3.3.1. punkts. [...] Pieņēmums. Maisījumu “attiecīgās sastāvdaļas” ir 
tās, kas maisījumā atrodas 1% vai lielākā koncentrācijā (masas procentos cietām vielām, 
šķidrumiem, putekļiem un tvaikiem un tilpuma procentos gāzēm), ja vien nav pamata 
domāt (piemēram, attiecībā uz kodīgumu izraisošām sastāvdaļām), ka sastāvdaļa, kas 
atrodama mazākā koncentrācijā par 1%, tomēr ir būtiska, lai pieskaitītu maisījumu acis 
kairinošiem/nopietnus acu bojājumus izraisošiem maisījumiem. 
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3.3.3.2.3.2 Pieskaitīšanas pieeja ir piemērojama 

I pielikums: 3.3.3.3.2. punkts. Kopumā, kad ir pieejami dati par sastāvdaļām,  nevis par 
visu maisījumu, acis kairinošus vai tām smagus bojājumus nodarošus maisījumus klasificē 
pēc pieskaitīšanas teorijas principa, kas nosaka, ka katra kodīgumu izraisošā vai kairinošā 
komponente pastiprina maisījuma kairinošās vai kodīgumu izraisošās īpašības atbilstīgi tās 
potenciālam un koncentrācijai. Kodīgumu izraisošajām komponentēm, kad tās ir 
atrodamas zem vispārīgās robežkoncentrācijas, kas ļautu tās pieskaitīt 1. kategorijai, bet ir 
koncentrācijā, kas ļauj pieskaitīt maisījumu kairinošiem, izmanto 10 punktu vērtēšanas 
koeficientu. Maisījumu pieskaita pie nopietnus acu bojājumus izraisošiem vai acu 
kairinātājiem, ja šādu komponenšu koncentrāciju summa pārsniedz robežkoncentrāciju. 
I pielikums: 3.3.3.3.3. punkts. Turpmāk 3.3.3. tabulā ir vispārīgās robežkoncentrācijas, 
kas izmantojamas, lai noteiktu, vai maisījums ir kairinošs acīm vai rada nopietnus acu 
bojājumus. 

Ja piegādātājs nevar piemērot klasifikāciju, izmantojot datus par pašu maisījumu vai 
savienošanas principus, viņam jānosaka maisījuma nopietnu acu bojājumu/acu kairinājuma 
īpašības, izmantojot atsevišķu sastāvdaļu datus. Lai gan vispārējā pieeja ir izmantot 
pieskaitīšanas principu, kas ilglaicīgi veiksmīgi izmantots DPD direktīvā, piegādātājam jānosaka, 
vai pieskaitīšanas pieeja  izmantojama; procesa pirmais solis ir noteikt visas maisījuma 
sastāvdaļas (t. i., nosaukumu, ķīmisko veidu, koncentrācijas līmeni, bīstamības klasifikāciju un 
visus SCL), kā arī maisījuma pH. Papildus, piemēram, virsmas aktīvo vielu savstarpējas 
iedarbības gadījumā, jāņem vērā maisījumā iespējama skābju/bāzu neitralizācija. Līdz ar to 
svarīgi izvērtēt ne tikai atsevišķu sastāvdaļu, bet arī visa maisījuma iedarbību. 

Pieskaitīšanu nav iespējams izmantot gadījumos, ja maisījumā ir CLP regulas I pielikuma 
3.2.3.3.4. nodaļā aprakstītās vielas, kuras var būt kodīgas/kairinošas koncentrācijā, kas mazāka 
par 1%; skatīt šo vadlīniju 3.3.3.2.3.3. nodaļu. 

SCL izmantošana pieskaitīšanas pieejā 

Vispārīgās robežkoncentrācijas ir norādītas 3.3.3. tabulā. Tomēr CLP regulas 10. panta 
5. punktā norādīts, ka specifiskām robežkoncentrācijām dodama priekšroka salīdzinājumā ar
vispārīgām robežkoncentrācijām. Līdz ar to, ja dotajai vielai ir SCL, nopietnu acu bojājumu/acu
kairinājuma summēšanas (pieskaitīšanas) metodē jāņem vērā šīs robežkoncentrācijas (sk.
3.3.6.2.2. iedaļas 4. piemēru un 3.3.6.2.3. iedaļas 5. piemēru).

Gadījumā, ja divām vai vairākām no maisījumā esošajām vielām ir noteiktas SCL, maisījuma 
nopietnu acu bojājumu/acu kairinājuma noteikšanai jāizmanto tālāk norādītā formula. 

Maisījums tiek klasificēts kā nopietnus acu bojājumus/acu kairinājumu izraisošs: 

summa (ConcA / clA) + (ConcB / clB) + ….+ (ConcZ / clZ) ir ≥1 

kur ConcA = vielas A koncentrācija maisījumā; 

clA = vielas A koncentrācijas robežvērtība (specifiska vai vispārīga); ConcB = vielas B 

koncentrācija maisījumā; 

clB = vielas B koncentrācijas robežvērtība (specifiska vai vispārīga), u. c. 

Šī pieeja ir līdzīga DPD direktīvas laikā izmantotajai, kur vielas SCL aizvieto noklusētās 
robežvērtības konvencionālo metožu vienādojumā. 
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3.3.3.2.3.3 Pieskaitīšanas pieeja nav piemērojama 

I pielikums; 3.3.3.3.4.1. punkts. Īpaši jāuzmanās, klasificējot noteiktus maisījumu 
veidus, kas satur vielas, tādas kā skābes un bāzes, neorganiskie sāļi, aldehīdi, fenoli un 
virsmaktīvas vielas. 3.3.3.3.1. un 3.3.3.3.2. punktā izskaidrotā pieeja var nebūt 
piemērojama, jo daudzas šādas vielas izraisa kodīgumu vai ir kairinošas mazākā 
koncentrācijā nekā 1%. 

I pielikums: 3.3.3.3.4.2. punkts. Maisījumos, kas satur stipras skābes vai bāzes, kā 
klasificēšanas kritēriju izmanto pH vērtību (sk. 3.3.2.3. punktu), jo pH vērtība sniedz 
labāku norādi par nopietniem acu bojājumiem nekā 3.3.3. tabulā dotās vispārīgās 
robežkoncentrācijas. 

I pielikums: 3.3.3.3.4.3. punkts. Maisījumu, kurā ir kodīgumu izraisošas vai kairinošas 
sastāvdaļas, kuras to ķīmisko īpašību dēļ nevar klasificēt, pamatojoties uz pieskaitīšanas 
pieeju (3.3.3. tabula), klasificē ietekmes uz acīm 1. kategorijā, ja tas satur ≥ 1% 
kodīgumu izraisošu sastāvdaļu, vai 2. kategorijā, ja tas satur ≥ 3% kairinošu sastāvdaļu. 
Maisījumu klasificēšana, kuros ir sastāvdaļas, kurām nevar piemērot 3.3.3. tabulā 
aprakstīto pieeju, ir apkopota 3.3.4. tabulā. 

I pielikums: 3.3.3.3.5. punkts. Dažreiz ir ticami dati par to, ka sastāvdaļas radītā 
atgriezeniskā/neatgriezeniskā ietekme uz acīm neizpaužas, ja tās koncentrācija ir 
vienāda vai lielāka par 3.3.3. un 3.3.4. tabulā minētajām vispārīgajām 
robežkoncentrācijām. Šajos gadījumos maisījumu klasificē, pamatojoties uz šiem datiem. 
Citos gadījumos, kad var gaidīt, ka sastāvdaļas kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība vai 
atgriezeniskā/neatgriezeniskā ietekme uz acīm neizpaudīsies, ja tās koncentrācija būs 
vienāda ar vai lielāka par 3.3.3.3.6. iedaļas 3.3.3. un 3.3.4. tabulā minētajām 
vispārīgajām robežkoncentrācijām, apsver maisījuma pārbaudi. Šajos gadījumos piemēro 
ar pierādījumu daudzumu pamatoto daudzpakāpju pieeju. 

I pielikums: 3.3.3.3.6. punkts. Ja ir dati par to, ka sastāvdaļa(s) var izraisīt kodīgumu 
vai kairinājumu koncentrācijā < 1% (kodīgumam) vai < 3% (kairinājumam), maisījumu 
klasificē attiecīgi. 
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3.3.3.3 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas ietekmē maisījumu klasificēšanu 

3.3.3.1.1. Pieskaitīšanas pieeja  ir piemērojama 

I pielikums: 3.3.3. tabula 

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) 

Klasificēto sastāvdaļu summa 

Koncentrācija, kas nosaka maisījuma klasifikāciju 

Neatgriezeniska ietekme 
uz acīm 

Atgriezeniska ietekme 
uz acīm 

1. kategorija 2. kategorija
1. kategorijas ietekme uz acīm vai 1.
A, 1.B, 1.C kodīguma ādai kategorija ≥3% ≥1%, bet < 3% 

2. kategorijas ietekme uz acīm ≥10% 
(10 x 1. kategorijas ietekme uz acīm) 
+ 2. kategorijas ietekme uz acīm ≥10% 

1A, 1.B, 1.C kodīguma ādai 
kategorija + 1. kategorijas ietekme 
uz acīm 

≥3% ≥1%, bet < 3% 

10 x (1.A, 1.B, 1.C kodīguma ādai 
kategorija) + 1. kategorijas ietekme 
uz acīm) + 2. kategorijas ietekme uz 
acīm 

≥10% 

I pielikums: 3.3.3. tabula 

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) 

Klasificēto sastāvdaļu summa 

Koncentrācija, kas nosaka maisījuma klasifikāciju 

Neatgriezeniska ietekme 
uz acīm 

Atgriezeniska ietekme 
uz acīm 

3. kategorija 2. kategorija
1. kategorijas ietekme uz acīm vai 1.
A, 1.B, 1.C kodīguma ādai kategorija ≥3% ≥1%, bet < 3% 

2. kategorijas ietekme uz acīm ≥10% 
(10 x 1. kategorijas ietekme uz acīm) 
+ 2. kategorijas ietekme uz acīm ≥10% 

1A, 1.B, 1.C kodīguma ādai 
kategorija + 1. kategorijas ietekme 
uz acīm 

≥3% ≥1%, bet < 3% 

10 x (1.A, 1.B, 1.C kodīguma ādai 
kategorija) + 1. kategorijas ietekme 
uz acīm) + 2. kategorijas ietekme uz 
acīm 

≥10% 
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3.3.3.3.2.  Kad nav piemērojama pieskaitīšanas pieeja 

ANO līmenī šobrīd rit diskusijas par to, vai CLP regulas I pielikuma 3.3.4. tabulā (pēdējā rindā) 
pie “Citām kairinošām (2. kategorijas) sastāvdaļām” iekļaut vielas ar kairinošu iedarbību uz ādu 
un acīm vai tikai uz acīm. 

3.3.3.4 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika, kuras pamatā ir Vadlīniju par IR/CSA R.7.2-3. attēls, ir pārskatīta, 
lai atbilstu CLP regulas prasībām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, 
kas  atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

1. Ja visam maisījumam ir pieejami dati

0 Vai maisījums ir klasificēts kā “Kodīgs 
ādai”? 

JĀ  

NĒ 

 

Ja klasificē kā Skin Corr. 1, maisījums 
neapšaubāmi izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Maisījums jāklasificē kā nopietnus acu bojājumus 
izraisošs, bet netiek papildu marķēts, jo 
marķējums Skin Corr. 1 jau apraksta nopietnus 
acu bojājumus. 

1.a Vai maisījuma pH ir ≤ 2 vai ≥ 11,5? 

 JĀ  

NĒ 

 

- Ja klasificēšanas pamatā ir tikai pH (t. i., nav
zināma buferspēja), jāpiemēro Eye Dam. 1.
– Ja apsvērumi par skābes/sārma rezervi
liecina, ka maisījums nav kodīgs, tas jāapstiprina
(lieto in vitro testu).

Turpina ar 1. b soli. 

1.b Vai ir citas fizikālās vai ķīmiskās 
īpašības, kas norāda, ka maisījumam 
ir potenciāls izraisīt nopietnus acu 
bojājumus vai kairināt aci? 

JĀ  

NĒ 

 

Lieto šo informāciju, lai noteiktu būtiskākos 
pierādījums (6. solis). 

Turpina ar 2. soli. 

I pielikums: 3.3.4. tabula 

Maisījuma sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, kas liek klasificēt 
maisījumu kā bīstamu acīm, ja uz to nevar attiecināt pieskaitīšanas pieeju 

Sastāvdaļa Koncentrācija Maisījuma klasifikācija 

Skābe, kuras pH ≤ 2 ≥ 1% 1. kategorija

Bāze, kuras pH ≥ 11,5 ≥ 1% 1. kategorija

Citas kodīgumu izraisošās 
sastāvdaļas (1.A, 1.B, 1.C 
kategorija), kurām nevar piemērot 
pieskaitīšanu 

≥ 1% 1. kategorija

Citas kairinošas (2. kategorija) 
sastāvdaļas, kurām nevar piemērot 
pieskaitīšanu, tostarp skābes un 
bāzes 

≥ 3% 2. kategorija
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2. Vai ir adekvāti dati par cilvēkiem, kuri 
norāda, ka maisījumam ir potenciāls izraisīt 
nopietnus acu bojājumus vai kairināt aci? 

 JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2). 

3. Vai no esošajiem pētījumiem ar laboratorijas 
dzīvniekiem ir iegūti dati, kas nodrošina 
neapšaubāmus pierādījumus, ka 
maisījumam ir potenciāls izraisīt nopietnus 
acu bojājumus, ka tā ir acīm kairinoša vai 
nav kairinoša? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

4.a Vai ir pieejami validēta in vitro vai ex vivo 
testa (OECD pieņemti vai nē) dati, kas 
nodrošina pierādījumus, ka maisījums ir 
kairinošs acīm vai ka maisījums nav 
kairinošs? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

Ja nav iespējams noteikt starp kategorijām 
Eye Dam. 1 un Eye Irrit.  2, jāpiemēro 
kategorija Eye Dam.  1. 

Turpina ar 4. b soli. 

4.b Vai ir pieejami in vitro testa dati, kas 
nodrošina pierādījumus, ka maisījums ir 
kairinošs acīm? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

Ja nav iespējams noteikt starp kategorijām 
Eye Dam. 1 un Eye Irrit.  2, jāpiemēro 
kategorija Eye Dam.  1. 

Turpina ar 5. soli. 

5. Ņemot vērā esošos un būtiskos datus (1. 
līdz 4. solim), tostarp potenciālo 
sinerģisko/antagonistisko efektu un 
bioloģisko pieejamību, ir pietiekami daudz 
informācijas, lai pieņemtu lēmumu par 
klasifikāciju? 

 JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

2. Ja visam maisījumam dati nav pieejami: ”savienošanas principi”

6.a Vai ir pieejami dati par acu 
kodīgumu/kairinājumu līdzīgiem testētiem 
maisījumiem vai atsevišķām sastāvdaļām? 

NĒ 

JĀ 

 

Turpina ar 7. a soli. 
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6.b Vai var izmantot savienošanas 
principus? 

JĀ  

NĒ 

 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2 vai neklasificē). 

3. Ja dati ir pieejami visām vai tikai dažām maisījuma sastāvdaļām

7.a Vai maisījuma pH ir ≤ 2 vai ≥ 11,5? 

JĀ  

NĒ 

 

Ievēro šo vadlīniju 3.3.3.2.1.1. nodaļā 
aprakstīto lēmuma pieņemšanas loģiku un 
klasificē atbilstoši. 

7.b Vai ir kādas norādes, ka pieskaitīšanas 
princips nav piemērojams? 

JĀ  

NĒ 

 

Tiek piemērota CLP regulas I pielikuma 
3.3.3.3.4. nodaļā un 3.3.4. tabulā aprakstītā 
informācija. 

Ņem vērā attiecīgās sastāvdaļas (CLP 
regulas I pielikuma 3.2.3.3.1. iedaļa) un 
atbilstošos SCL. 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye Irrit. 
2) vai neklasificē.

Tiek piemērota CLP regulas I pielikuma 
3.3.3.3.2. nodaļā un 3.3.3. tabulā 
aprakstītā informācija. 

Ņem vērā attiecīgās sastāvdaļas (CLP 
regulas I pielikuma 3.2.3.3.1. nodaļā) 
un atbilstošos SCL. 

Klasificē atbilstoši (Eye Dam.  1 vai Eye 
Irrit. 2) vai neklasificē. 
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3.3.4 Paziņošana par bīstamību ar nopietnu acu bojājumu/acu kairinājuma marķējuma 
elementiem 

3.3.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 3.3.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.3.5. tabulu. 

3.3.5. tabula 

Marķējuma zīmju elementi nopietniem acu bojājumiem/acu kairinājumam 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H318: Izraisa nopietnus acu H319: Izraisa nopietnu acu 
bojājumus  kairinājumu 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P280 P264 
P280 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 

Drošības prasību 
apzīmējums Uzglabāšana 

Drošības prasību 
apzīmējums Iznīcināšana 

P305 + P351 + P338 
P310 

P305 + P351 + P338 
P337 + P313 

Ja maisījums kodīgi iedarbojas uz ādu, uzskatāms, ka tas arī izraisa nopietnus bojājumus acīm, 
kas tiek norādīts kodīgas iedarbības uz ādu bīstamības apzīmējumā (H314: Izraisa smagus ādas 
apdegumus un acu bojājumus). 

Šajā gadījumā maisījumam jāpiemēro abas klasifikācijas (Skin. Corr. 1 un Eye Dam. 1), bet 
liekvārdības dēļ uz marķējuma netiek norādīts bīstamības apzīmējums H318 “Izraisa nopietnus 
acu bojājumus” (CLP regulas 27. punkts). 

3.3.5 Pārklasifikācija vielām un maisījumiem, kas klasificēti nopietnu acu 
bojājumu/acu kairinājuma kategorijā saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai 
saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju 

3.3.5.1 Vai iespējama tieša klasifikācijas un marķēšanas pārveidošana? 

Parasti ir iespējama tieša pārveidošana saskaņā ar CLP regulas VII pielikuma pārveidošanas 
tabulu. Tomēr, ja ir pieejami dati par maisījumu, saskaņā ar CLP regulas 9-13. pantu jāveic 
izvērtēšana un klasificēšana. Jāievēro: ja pēc DSD direktīvas viela ir klasificēta kā ādu kairinoša, 
saskaņā ar CLP regulu tā būs ādai kodīga un smagus acu bojājumus izraisoša viela lai gan tas 
nav norādīts VII pielikumā. Pārveidošana no DSD direktīvas klasifikācijas uz klasifikāciju 
atbilstoši CLP regulai ir šāda: 
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• Xi; R41 tiek pārveidota uz Eye Dam. 1; H318. DSD direktīvas kritēriji ir pilnīgi ievēroti
CLP regulas kritērijos.

• Xi; R36 tiek pārveidota uz Eye Irrit. 2; H319. DSD direktīvas kritēriji ir pilnīgi ievēroti
CLP regulas kritērijos.

Jāievēro, ka CLP regulā acu kairinājuma 2. kategorijā tiek iekļautas vairākas vielas, kas netiek 
klasificētas atbilstoši DSD direktīvai, bet, ja radzenes apduļķojuma vērtība ir >1 un <2 vai 
konjunktīvas apsārtuma vērtība ir >2 un<2,5, atbilstoši CLP regulai viela tiks klasificēta kā acīm 
kairinoša. 

Jāatzīmē, ka gadījumos, kad maisījumi ar riska frāzi R41 tika klasificēti, pamatojoties uz 
atsevišķām sastāvdaļām, tad, izmantojot pārveidošanas tabulu, maisījums netiks klasificēts 
atbilstoši. Tas ir tādēļ, ka CLP regulu maisījumiem piemērojamās zemākas vispārējās 
robežkoncentrācijas, salīdzinot ar DSD direktīvu. Līdz ar to maisījumiem, kas satur vielas ar šo 
klasifikāciju, pārveidošanas tabula nav piemērota un pareizāk būtu veikt pārklasifikāciju, 
pamatojoties uz esošajiem datiem. Detalizētu informāciju skatiet šo vadlīniju 1.7. nodaļā. 

3.3.5.2 Datu atkārtota izvērtēšana 

Ja pieejama jauna informācija, kas varētu būt būtiska attiecībā uz klasificēšanu, jāveic atkārtota 
izvērtēšana. 

3.3.6 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums klasificēšanas piemēri 

3.3.6.1 Vielu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 

3.3.6.1.1 1. piemērs: Standarta tests atbilstoši OECD TG 405 ar trim dzīvniekiem

Atbilstoši OECD TG 405 testējamā viela tika uzklāta uz acīm trim trušiem. Iegūtie rezultāti ir 
norādīti tabulā: 

Radzene: 

Dzīvnieka 

Nr. 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva reakcija? 

Ø Rezultāts… 

1h 24h 48h 72h 21d. ≥1 ≥3 

1 0 2 2 2 0 

Ø 24/48/72h dzīvnieks Nr. 1 ir 2 Jā Nē 

2 2 2 2 2 0 

Ø 24/48/72h dzīvnieks Nr. 2 ir 2 Jā Nē 

3 2 2 1 1 0 

Ø 24/48/72h dzīvnieks Nr. 3 ir 1,3 Jā Nē 

Iedarbība ir atgriezeniska 
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Varavīksnene: 

Dzīvnieka Nr. 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva 
reakcija? 

Ø Rezultāts… 

1h 24h 48h 72h 21d ≥1 > 1,5

1 0 1 1 1 0 Jā Nē

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 1 

ir 1 

2 1 1 1 1 0 Jā Nē 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 2 

ir 1 

3 1 1 1 1 0 Jā Nē 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 3 

ir 1 

Konjunktīva – eritēma: 
Iedarbība ir atgriezeniska 

Dzīvnieka Nr. 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva 
reakcija? 

Ø Rezultāts… 

1h 24h 48h 72h 21 d. ≥2 

1 2 2 2 2 0 Jā 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 1 

ir 2 

2 1 1 1 1 0 Nē 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 2 

ir 1 

3 1 1 1 1 0 Nē 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 3 

ir 1 

Iedarbība ir atgriezeniska 
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Konjunktīva – tūska: 

Dzīvnieka 
Nr. 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva 
reakcija? 

Ø Rezultāts… 

1h 24h 48h 72h 21 d. ≥2 

1 0 2 3 3 0 Jā 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 1 ir 3 

2 2 2 2 1 0 Nē 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 2 ir 

1,7 

3 2 3 2 2 0 Jā 

Ø24/48/72h dzīvnieks Nr. 3 ir 

2,3 

Iedarbība ir atgriezeniska 

Klasifikācija pēc CLP regulas: “Acu kairinājums”, 2. kategorija 

Pamatojums: Radzenei un konjunktīvai ir “pozitīva reakcija” ≥2: 2/3 dzīvniekiem 

Varavīksnenei ir “pozitīva reakcija” ≥1: 3/3 dzīvniekiem 

3.3.6.1.2 2. piemērs: Tests veikts ar vairāk par 3 trušiem

Radzene: 

Nr 

1st 

Izvērtēšana pēc … 
Pozitīva reakcija? 

Ø Rezultāts… 

 

48 h 72 h 7d 14d 21d ≥3 ≥1 

1 1 2 3 3 1 1 0 

nē jā Ø24/48/72 h= 2,7 

2 1 2 2 3 1 1 0 

Ø24/48/72 h= 2,3 nē jā 

3 1 2 3 3 2 1 0 

nē jā Ø24/48/72 h= 2,7 

4 1 2 4 4 2 1 0 

Ø24/48/72 h= 3,3 jā jā 

Iedarbība ir atgriezeniska 

Dzīvnieka 
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Varavīksnene: 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva reakcija? 
Dzīvnieka ØRezultāts… 
Nr. 

1h 24h 48h 72h 7d. 14d. 21d. > 1,5 ≥1 

1 0 0 0 0 0 0 0 

nē nē Ø24/48/72h= 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

Ø24/48/72h= 0 nē nē 

3 0 1 1 1 1 0 0 

nē jā Ø24/48/72h= 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 

Ø24/48/72h= 0 nē nē 

Konjunktīva – eritēma: 
Iedarbība ir atgriezeniska 

Dzīvnieka 

Nr. 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva  r eakcija? 

Ø Rezultāts… 
1h 24h 48h 72h 7d. 14d. 21d. ≥2 

1 2 2 2 1 1 1 0 
 

Ø24/48/72h= 1,7 nē 

2 2 2 2 1 1 0 0 

Ø24/48/72h= 1,7 nē 

3 2 2 2 1 1 1 1 

Ø24/48/72h= 1,7 nē 

4 2 2 2 1 0 0 0 

Ø24/48/72h= 1,7 nē 

Iedarbība NAV atgriezeniska 
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Konjunktīva – tūska: 

Izvērtēšana pēc … Pozitīva reakcija? 
 Ø Rezultāts… 

1h 24h 48h 72h 7d. 14d. 21d. ≥2 

1 2 2 2 1 1 1 0 

nē Ø24/48/72st= 1,7 

2 2 2 1 1 1 0 0 

Ø24/48/72st= 1,3 nē 

3 2 2 2 1 1 1 1 

nē Ø24/48/72st= 1,7 

4 2 2 2 1 1 1 1 

Ø24/48/72st= 1,7 nē 

Iedarbība NAV atgriezeniska

Klasifikācija saskaņā ar CLP regulu: “Nopietni acu bojājumi”, 1. kategorija
Pamatojums: Neatgriezeniska ietekme uz konjunktīvu.

3.3.6.2 Maisījumu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem

3.3.6.2.1 3. piemērs: Pieskaitīšanas principu izmantošana maisījumiem, kas satur
sastāvdaļas bez noteiktām SCL

Ja maisījuma sastāvdaļām nav noteiktas SCL, jāizmanto CLP regulas I pielikuma 3.3.3. tabulā 
norādītās GCL. 

Sastāvdaļa Ādas/acs klasifikācija Koncentrācija 
(% w/w) 

SCL 

Virsmas aktīvā viela A Eye Dam. 1 1,8 Nav noteikta 

Viela B Eye Irrit. 2 0,5 Nav noteikta 

Viela C Eye Dam. 1 5,4 Nav noteikta 

Viela D Neklasificē 4,0 

Skābe E Skin Corr. 1.A 2,0 Nav noteikta 

Ūdens Neklasificē 86,3 

Maisījuma pH ir 9,0 - 10,0, tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. Maisījumā ir virsmas 
aktīva viela un skābe ar koncentrāciju, kas lielāka par 1% (SCL nav noteikta). Pieskaitīšana ir 
izmantojama. 

Dzīvn
ieka 
Nr. 
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Vielu D un ūdeni var neņemt vērā, jo šīs vielas nav klasificētas kā nopietnus acu bojājumus/acu 
kairinājumu izraisošas. Vielu B var neņemt vērā, jo koncentrācija ir mazāka par 1%. 

Maisījums satur 7,2% Eye Dam. 1 sastāvdaļas, kā arī 2% skābes E, tādēļ tiek piemērota 
pieskaitīšana {Ādai kodīgs 1.A, 1.B, 1.C+ Eye Dam. 1}, rezultāts ir > 3%, tādēļ maisījums 
klasificējams kā Eye Dam. 1 

3.3.6.2.2 4. piemērs: Pieskaitīšanas principu izmantošana maisījumiem, kas satur
sastāvdaļas ar noteiktām SCL

Sastāvdaļa Ādas/acs klasifikācija Koncentrācija 
(% w/w) 

SCL 

Virsmas aktīvā 
viela A 

Eye Dam. 1 2,0 Nav noteikta 

Viela B Eye Irrit. 2 0,5 Nav noteikta 

Viela C Skin Corr. 1.B 5,4 C ≥ 10%: Skin.Corr. 1B 

5% ≤ C < 10 %: Eye Irrit. 2 

Viela D Neklasificē 4,0 

Viela E Skin Corr. 1.B 2,0 Nav noteikta 

Ūdens Neklasificē 86,1 

Maisījuma pH ir 10,5 - 11,0, tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. Maisījumā ir 
virsmas aktīvā viela, skābe un bāze ar koncentrāciju vairāk par 1% (SCL nav noteikta). 
Pieskaitīšana ir izmantojama. 

Vielu D un ūdeni var neņemt vērā, jo šīs vielas nav klasificētas kā nopietnus acu bojājumus/acu 
kairinājumu izraisošas. Vielu B var neņemt vērā, jo koncentrācija mazāka par 1%. 

Vielai E un virsmas aktīvai vielai A nav noteiktas SCL, tādēļ šīm sastāvdaļām piemēro vispārējās 
robežkoncentrācijas. 

Eye Dam. 1 

(% virsmas aktīva viela A / GCL) + (% Viela C / SCL) + (% Viela E / GCL) = (2/3) + (5,4/10) 

+ (2/3) = 1.9 > 1, tādēļ maisījums ir klasificēts kā Eye Dam. 1

3.3.6.2.3 5. piemērs: Pieskaitīšanas principu izmantošana maisījumiem, kas satur
sastāvdaļas ar noteiktām SCL 

Sastāvdaļa 
Nopietni acu 
bojājumi/acu 
kairinājums 

Koncentrācija 
(% w/w) SCL 

Virsmas aktīvā 
viela B Eye Dam. 1 0,7 Nav noteikta 

Viela C Eye Irrit. 2 74,9 Nav noteikta 

Viela D Eye Dam. 1 8,5 C ≥ 25%: Eye Dam. 1 
10 % ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 

Viela E Neklasificē 15,9 
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Maisījuma pH ir 10,0 - 10,5 (10% šķīdums), tādēļ nav piemērojami noteikumi par galējo pH. 
Maisījumā ir virsmas aktīvā viela ar koncentrāciju mazāk par 1% (SCL nav noteikta). 
Pieskaitīšana ir izmantojama. 

Vielu E var neņemt vērā, jo šī viela nav klasificēta kā nopietnus acu bojājumus/acu kairinājumu 
izraisoša. Vielu B var neņemt vērā, jo koncentrācija ir mazāka par 1%. 

Vielai C nav noteikta SCL, līdz ar to piemēro GCL. 

Maisījums satur vielu D ar koncentrāciju 8,5%; tā ir vienīgā sastāvdaļa, kas klasificēta kā Eye 
Dam. 1 Vielai D koncentrācija ir mazāka par 25% SCL, līdz ar to maisījums nav klasificējams kā 
Eye Dam. 1 

Eye Irrit. 2 

(%Viela D/ SCL) + (%Viela C / GCL) = (8.5/10) + (74.9/10), kas ir > 1, tādēļ maisījums 
klasificējams kā Eye Irrit. 2 
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3.4 SENSIBILIZĀCIJA, IEELPOJOT VAI NONĀKOT SASKARĒ AR ĀDU 
3.4.1 Sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu klasifikācijas definīcija un 
vispārējie klasificēšanas apsvērumi 

I pielikums: 3.4.1.1. punkts. Elpceļu sensibilizators ir viela, ko ieelpojot var rasties 
elpceļu hiperjutība. 

I pielikums: 3.4.1.2. punkts. Ādas sensibilizators ir viela, kas, nonākot saskarē ar ādu, 
var radīt alerģisku reakciju. 

Piesardzības pēc jāatzīmē, ka sensibilizāciju ieelpojot var ierosināt ne tikai ieelpošana, bet arī 
saskare ar ādu. 

I pielikums: 3.4.1.3. punkts. Sensibilizāciju 3.4. nodaļa iedala divās fāzēs. Pirmā fāze ir 
specializētas imunoloģiskas atmiņas radīšana, pakļaujot indivīdu alergēna ietekmei. Otrā 
fāze ir izpausme, t. i., alerģiska reakcija, kas notiek ar šūnu vai antivielu starpniecību, 
pakļaujot sensibilizētu indivīdu alergēna iedarbībai. 

I pielikums: 3.4.1.4. punkts. Indukcijas modelis sensibilizācijai ieelpojot, kam seko 
izpausmes fāze, ir tāds pats kā sensibilizācijai, nonākot saskarē ar ādu. Sensibilizācijai, 
nonākot saskarē ar ādu, ir vajadzīga indukcijas fāze, kuras laikā imūnsistēma mācās 
reaģēt; klīniskie simptomi var parādīties, kad vēlākā stadijā ietekme ir pietiekama, lai 
izraisītu redzamu ādas reakciju (izpausmes fāze). Tāpēc prognostiskās pārbaudes 
lielākoties veic, sekojot šim pašam modelim ar indukcijas fāzi, kuras atbilstīgo reakciju 
vērtē standarta izpausmes fāzē, parasti ar ādas provi. Izņēmums ir vietējs limfmezgla 
novērtējums, tieši mērot indukcijas reakciju. Sensibilizāciju, nonākot saskarē ar ādu, 
cilvēkiem parasti novērtē ar diagnostisko ādas provi. 

I pielikums: 3.4.1.5. punkts. Parasti sensibilizācijas ieelpojot vai nonākot saskarē ar 
ādu gadījumā izpausmei ir vajadzīgi mazāki daudzumi nekā indukcijai. Noteikumi, kas 
jāievēro, vēršot sensibilizētu indivīdu uzmanību uz konkrētu sensibilizatoru maisījumā, ir 
atrodami II pielikuma 2.8. iedaļā. 

I pielikums: 3.4.1.6. punkts. Sensibilizācijas ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu 
bīstamības klasi iedala šādi: 

- sensibilizācija ieelpojot un

- sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu.

3.4.2 Vielu klasificēšana, nosakot sensibilizāciju 

3.4.2.1 Sensibilizācija ieelpojot, vielu klasificēšana 

3.4.2.1.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Nav pieejami atzīsti un validēti testi ar dzīvniekiem, lai noteiktu sensibilizāciju ieelpojot. Tomēr, 
iespējams, ir dati, kas norāda uz sensibilizāciju ieelpojot, novērojot iedarbībai pakļauto 
iedzīvotāju grupu. 

3.4.2.1.1.1 Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Būtiskā informācija par sensibilizāciju ieelpojot var būt pieejama no gadījumu ziņojumiem, 
epidemioloģiskiem pētījumiem, medicīniskās uzraudzības un ziņošanas sistēmām. Detalizētu 
informāciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.3.5. nodaļā. 
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3.4.2.1.1.2 Datu noteikšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Nav pieejami atzīti un validēti testi ar dzīvniekiem, lai noteiktu sensibilizāciju ieelpojot. Tomēr 
dati, kas iegūti no citiem pētījumiem ar dzīvniekiem, var liecināt par vielas potenciālu 
cilvēkiem izraisīt sensibilizāciju ieelpojot (CLP regulas I pielikuma 3.4.2.1.3. nodaļā) un var 
nodrošināt atbilstošus pierādījumus. Šie dati jāizmanto, nosakot būtiskākos pierādījumus. 
Detalizētu informāciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.3.5.1. nodaļā. 

3.4.2.1.2  Vielu klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.4.2.1. punkts. Elpceļu sensibilizatori 

I pielikums: 3.4.2.1.1. punkts. Bīstamības kategorijas 

I pielikums: 3.4.2.1.1.1. punkts. Elpceļu sensibilizatorus klasificē 1. kategorijā, ja dati ir 
nepietiekami, lai noteiktu apakškategoriju. 
I pielikums: 3.4.2.1.1.2. punkts. Ja dati ir pietiekami, tad detalizētāks novērtējums 
saskaņā ar 3.4.2.1.1.3. nodaļu ļauj iedalīt elpceļu sensibilizatorus apakškategorijās, 
spēcīgus sensibilizatorus – 1.A apakškategorijā vai citus elpceļu sensibilizatorus – 1.B 
apakškategorijā. 
I pielikums: 3.4.2.1.1.3. punkts. Elpceļu sensibilizatoru ietekme uz cilvēkiem un 
dzīvniekiem parasti pamato klasifikāciju ar pierādījumu daudzumu. Vielas var iedalīt vienā 
no divām apakškategorijām – 1.A vai 1.B, izmantojot pierādījumu daudzuma pieeju 
saskaņā ar 3.4.1. tabulā sniegtajiem kritērijiem un pamatojoties uz ticamiem un 
kvalitatīviem pierādījumiem, kas gūti cilvēku saslimšanas gadījumos vai epidemioloģiskos 
pētījumos un/vai atbilstīgos pētījumos uz dzīvniekiem. 

I pielikums: 3.4.2.1.1.4. punkts. Vielas klasificē kā elpceļu sensibilizatorus saskaņā ar 
3.4.1. tabulā sniegtajiem kritērijiem 

3.4.1. tabula 

Bīstamības kategorija un apakškategorijas elpceļu sensibilizatoriem 

Kategorija Kritēriji 

1. kategorija

Ja dati ir nepietiekami, lai noteiktu apakškategoriju, vielas klasificē 
kā elpceļu sensibilizatorus (1. kategorija) saskaņā ar šādiem 
kritērijiem: 
(a) ja ir dati, ka minētā viela cilvēkiem var izraisīt specifisku

elpceļu hiperjutību; un/vai
(b) ja ir pozitīvi rezultāti attiecīgā testā ar dzīvniekiem.

1.A apakškategorija

Vielas, kurām ir augsts biežuma rādītājs attiecībā uz cilvēku 
saslimšanas gadījumiem vai augstas sensibilitātes gadījumu varbūtība 
cilvēkiem, pamatojoties uz testiem ar dzīvniekiem vai citiem testiem 
(1). Var būt apsvērta arī reakcijas nopietnība. 

1.B apakškategorija

Vielas, kurām biežuma rādītājs ir no zema līdz vidējam attiecībā uz 
gadījumiem ar cilvēkiem; vai zemas līdz vidējas sensibilitātes 
gadījumu varbūtība cilvēkiem, pamatojoties uz pārbaudēm ar 
dzīvniekiem vai citiem testiem (1). Var būt apsvērta arī reakcijas 
nopietnība. 

(1) Pašlaik nav pieejami atzīti un validēti modeļi elpceļu hiperjutīguma pārbaudēm ar
dzīvniekiem. Konkrētos apstākļos dati no pētījumiem ar dzīvniekiem var sniegt vērtīgu
informāciju pierādījumu daudzuma novērtējumā.
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Pašlaik nav zināms skaidrs veids, kā noteikt apakškategorijas sensibilizācijai ieelpojot, tomēr, ja 
ir pieejami pārliecinoši pierādījumi, piemēram, novērojumi darba vietā, ir iespējams noteikt 
apakškategoriju. 

Klasificēšana apakškategorijās ir pieļaujama tikai tad, ja dati ir pietiekami. Tādēļ jāpievērš 
uzmanība, klasificējot vielu 1.B kategorijā, ja 1.A kategorija nevar būt pilnīgi izslēgta. Šādos 
gadījumos jāpiemēro klasifikācija 1. kategorijā. Augsts biežums un zems vai vidējs biežums 
nevar būt definēts kā specifiska koncentrācija, jo vērā jāņem iedarbībai pakļautais iedzīvotāju 
skaits, iedarbības veids un nosacījumi, tostarp frekvence. Rezultāts jānosaka katram gadījumam 
atsevišķi. 

3.4.2.1.3  Bīstamības informācijas izvērtēšana 

3.4.2.1.3.1 Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Vielas ir klasificējamas kā sensibilizējošas ieelpojot, ja par cilvēkiem ir iegūti pierādījumi, ka 
viela var izraisīt specifisku elpceļu hiperjutību. Tas ir detalizētāk aprakstīts CLP regulas I 
pielikuma 3.4.2.1.2. punktā. 

I pielikums: 3.4.2.1.2. punkts. Pierādījumi par ietekmi uz cilvēkiem 
I pielikums: 3.4.2.1.2.1. punkts. Pierādījumi, ka viela var izraisīt specifisku elpceļu 
hiperjutību, parasti pamatojas uz pieredzi par cilvēkiem. Šajā kontekstā hiperjutība 
parasti izpaužas kā astma, bet ir jāņem vērā arī citas hiperjutības reakcijas, piemēram, 
rinīts/konjunktivīts un alveolīts. Stāvoklim ir alerģiskai reakcijai raksturīgās klīniskās 
pazīmes. Tomēr imunoloģiskie mehānismi nav jāpierāda. 
I pielikums: 3.4.2.1.2.2. punkts. Apsverot pierādījumus par iedarbību uz cilvēkiem, lai 
pieņemtu lēmumu par klasificēšanu, papildus pierādījumiem par cilvēku saslimšanas 
gadījumiem ir jāņem vērā: 

(c) iedarbībai pakļautais iedzīvotāju skaits;

(d) iedarbības pakāpe.

[…]

I pielikums: 3.4.2.1.2.3. punkts. Iepriekš minētie pierādījumi var būt šādi:

(a) slimības vēsture un atbilstīgi ar vielas iedarbību saistīto plaušu funkcijas testu dati, ko
apstiprina citi papildu pierādījumi, tostarp varētu būt:

(i) in vivo imunoloģiskais tests (piemēram, ādas imūntests);

(ii) in vitro imunoloģiskais tests (piemēram, seroloģiskā analīze);

(iii) pētījumi, kas norāda uz citām specifiskām hiperjutīgām reakcijām, kuru
imunoloģiskās darbības mehānisms nav pierādīts, piemēram, atkārtoti zema
līmeņa kairinājumi, ar farmakoloģisko iedarbību saistīta ietekme;

(iv) ķīmiskā struktūra, kas ir radnieciska vielām, par kurām ir zināms, ka tās
izraisa elpceļu hiperjutību;

(b) dati, kas iegūti no viena vai vairākiem pozitīviem bronhu provokācijas testiem, kas ir
veikti ar attiecīgo vielu un ir saskaņā ar specifiskas hiperjutības reakcijas noteikšanai
akceptētām pamatnostādnēm.
I pielikums: 3.4.2.1.2.4. punkts. Slimības vēsturē jāiekļauj medicīniskā vēsture un
arodvēsture, lai noteiktu sakarību starp specifiskas vielas iedarbību un elpceļu
hiperjutības izveidošanos. Attiecīgā informācija iekļauj pastiprinošus faktorus mājās un
darbavietā, attiecīgā pacienta slimības sākumu un attīstību, ģimenes vēsturi un
medicīnisko vēsturi. Medicīniskajā vēsturē jāiekļauj arī piezīme par citām alerģiskām vai
elpceļu slimībām kopš bērnības un smēķēšanas ieradumiem.
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I pielikums: 3.4.2.1.2.5. punkts. Uzskata, ka pozitīvs bronhu provokācijas testa 
rezultāts ir klasificēšanai pietiekams pierādījums. Tomēr parasti praksē daudzi no iepriekš 
uzskaitītajiem izmeklējumiem jau būs izdarīti. 

3.4.2.1.3.2 Datu izvērtēšana, kas nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

I pielikums: 3.4.2.1.3. punkts. Pētījumi ar dzīvniekiem 

I pielikums: 3.4.2.1.3.1. punkts. Atbilstīgas pārbaudes ar dzīvniekiem (*), kas var 
norādīt uz vielas spēju izraisīt cilvēkiem sensibilizāciju ieelpojot (**), var ietvert: 

(a) E imūnoglobulīna (IgE) un citu īpašu imunoloģisku parametru mērījumus pelēm;

(b) specifiskas plaušu reakcijas jūrascūciņām.

(*) Pašlaik nav pieejami atzīti un validēti modeļi elpceļu hiperjutīguma pārbaudēm ar 
dzīvniekiem. Konkrētos apstākļos dati no pētījumiem ar dzīvniekiem var sniegt vērtīgu 
informāciju pierādījumu daudzuma novērtējumā. 

(**) Astmas simptomus izraisošie mehānismi vēl nav pilnīgi zināmi. Profilakses 
pasākumiem šīs vielas uzskata par elpceļu sensibilizatoriem. Tomēr, ja, pamatojoties uz 
pierādījumiem, var parādīt, ka šīs vielas izraisa astmas simptomus tikai cilvēkiem ar 
bronhiālu hiperaktivitāti, tās nevajadzētu uzskatīt par elpceļu sensibilizatoriem. 

Nav pieejami atzīti un novalidēti testi ar dzīvniekiem, lai noteiktu sensibilizāciju ieelpojot. Tomēr 
dati, kas iegūti no citiem pētījumiem ar dzīvniekiem, var liecināt par vielas potenciālu cilvēkiem 
izraisīt sensibilizāciju ieelpojot (CLP regulas I pielikuma 3.4.2.1.3. nodaļa) un var nodrošināt 
atbilstošus pierādījumus, ja ir pieejami paši dati par cilvēkiem (3.4.2.1.2. nodaļa). Šo informāciju 
vēl iespējams kombinēt ar brīdinājumiem par ādas sensibilizāciju (Vadlīniju par IR/CSA R.7.3.5. 
nodaļa) un informāciju par ādu sensibilizējošām īpašībām. Visi dati jāizmanto b iūtskāko 
pierādījumu noteikšanai (Vadlīniju par IR/CSA R.7.6.1. nodaļa). 

Informācija par vielu sensibilizējošu iedarbību, kas noteikta kontakta pētījumos, ir izmantojama 
būtiskāko pierādījumu izvērtēšanā, jo starp vielas ādas un elpceļu sensibilizējošām īpašībām var 
būt savstarpēja mijedarbība. Līdz ar to interpretācija ir šāda - vielai, kas LLNA testos (atbilstošā 
testa koncentrācija un ar izņēmumu tādām vielām, kā piemēram, enzīmi) nevar izraisīt pozitīvu 
reakciju, visticamāk, nav elpceļu alerģijas potenciāla. No otras puses, nevar izslēgt, ka ķīmiskā 
viela, kurai LLNA testā ir pozitīva reakcija, izraisa elpceļu sensibilizāciju ieelpojot vai 
iedarbojoties caur ādu. 

3.4.2.1.4  Lēmums par klasificēšanu 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 3.4.2.1.1.4. nodaļu vielas klasificē kā elpceļu sensibilizatorus 1. 
kategorijā, ja tās atbilst 3.4.1. tabulā sniegtajiem kritērijiem un ja ir pieejami daudzi dati, kas 
nosaka 1. A vai 1. B apakškategoriju.

3.4.2.1.5  Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Elpceļu sensibilizatorus nevar identificēt, pamatojoties uz testiem ar dzīvniekiem, jo nav atzītu 
validētu testu, ar ko noteikt ieelpošanas sensibilizācijas potenciālu un ietekmi. Tādēļ, 
pamatojoties tikai uz datiem, kas iegūti par dzīvniekiem, nevar noteikt SCL. Turklāt nepastāv 
tāda koncepcija, pēc kuras, pamatojoties uz datiem par cilvēkiem, elpceļu sensibilizējošām 
vielām būtu iespējams noteikt SCL. 
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Vai vielai ir dati par sensibilizāciju ieelpojot? Nē 

Jā 

a. Vai ir dati, ka minētā viela cilvēkiem var izraisīt
specifisku elpceļu hiperjutību; un/vai

b. Vai ir pozitīvi rezultāti testā ar dzīvniekiem?
Nē 

Jā 

Vai ir pietiekami daudz datu, lai noteiktu 
apakškategoriju? 

Nē 

Jā 

Vai, pamatojoties uz būtiskākiem pierādījumiem, 
vielai ir augsts potenciāls cilvēku sensibilizācijai 
ieelpojot; vai ir augsta sensibilizācijas varbūtība 

cilvēkiem, pamatojoties uz testiem ar dzīvniekiem 
vai citiem testiem? Jāapsver arī reakcijas 

nopietnība. 

Jā 

Nē 

Vai, pamatojoties uz būtiskākiem pierādījumiem, 
vielai ir mazs potenciāls attiecībā uz vidēju rādītāju 

cilvēku sensibilizācijai ieelpojot; vai maza 
sansibilizācijas varbūtība cilvēkiem, pamatojoties uz 
testiem ar dzīvniekiem vai citiem testiem? Jāapsver 

arī reakcijas nopietnība. 

Jā 

3.4.2.1.6  Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, 
īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Klasificēšana nav 
iespējama 

Nav klasificēta 

1. kategorija

Bīstami 

1.A apakškategorija

Bīstami 

1.B apakškategorija

Bīstami 
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3.4.2.2 Vielu klasificēšana, nosakot sensibilizāciju ādai 

3.4.2.2.1  Bīstamības informācijas noteikšana 

Attiecībā uz informācijas identificēšanu, nosakot ādas sensibilizāciju, skatiet Vadlīniju par IR/
CSA, R.7.3.3. nodaļu. 

3.4.2.2.1.1 Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Būtskā informācija par ādas sensibilizāciju var būt pieejama no gadījumu ziņojumiem, 
epidemioloģiskiem pētījumiem, medicīniskās uzraudzības un ziņošanas shēmām, kuru pamatā 
ir cilvēku ādas provju testi. Detalizētu informāciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.3.3.2. nodaļā. 

3.4.2.2.1.2 Datu noteikšana, kuri nav iegūti no potējumiem ar cilvēkiem 

Nav pieejami atzīti un validēti testi dzīvniekiem, lai noteiktu ādas sensibilizāciju. Tomēr daļu no 
būtiskākajiem pierādījumiem var veidot dati par brīdinājumiem vai dati, kas pierāda, ka vielas 
ķīmiskā struktūra ir līdzīga vielām, kam jau ir zināma sensibilizējoša iedarbība (piemēram, 
(Q)SAR vai ekspertu sistēmas) (skatiet vēl Vadlīniju par IR/CSA, R.7.3.3. nodaļu).

Jautājums par in vitro testēšanu ādas sensibilizācijas noteikšanai vēl apskatīts Vadlīnijās par IR/
CSA, R.7.3.3. nodaļā. Šobrīd nav validētas in vitro metodes, lai ķīmiskām vielām noteiktu 
sensibilizācijas potenciālu. 

ECVAM mājas lapā atrodama informācija par jaunākajiem in vitro testiem un metodoloģijām: 
(http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam). 

Eksistē trīs standarta dzīvnieku testa metodes, ko lieto vielu ādas sensibilizējošu īpašību 
izvērtēšanai: peļu lokālo limfmezglu pārbaude (LLNA), maksimizācijas tests jūrascūciņām 
(GPMT) un Bīlera tests jūrascūciņām. Tie ir detalizētāk aprakstīti Vadlīnijās par IR/CSA, R.7.3.3. 
nodaļā un šovadlīniju 3.4.3.2. nodaļā. 

3.4.2.2.2  Vielu klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.4.2.2. punkts. Ādas sensibilizatori 

I pielikums: 3.4.2.2.1. punkts. Bīstamības kategorijas 

I pielikums: 3.4.2.2.1.1. punkts, Ādas sensibilizatorus klasificē 1. kategorijā, ja dati ir 
nepietiekami, lai noteiktu apakškategoriju. 

I pielikums: 3.4.2.2.1.2. punkts. Ja dati ir pietiekami, tad detalizētāks novērtējums 
saskaņā ar 3.4.2.2.1.3. nodaļu ļauj iedalīt ādas sensibilizatorus apakškategorijās, 
spēcīgus sensibilizatorus – 1.A apakškategorijā vai citus ādas sensibilizatorus – 1.B 
apakškategorijā. 
I pielikums: 3.4.2.2.1.3. punkts. Ādas sensibilizatoriem ietekme uz cilvēkiem vai 
dzīvniekiem parasti pamato klasifikāciju ar pierādījumu daudzumu, kā izklāstīts 
3.4.2.2.2. nodaļā. Vielas var iedalīt vienā no divām apakškategorijām – 1.A vai 1.B 
apakškategorijā, izmantojot pierādījumu daudzuma pieeju saskaņā ar 3.4.2. tabulā 
sniegtajiem kritērijiem un pamatojoties uz ticamiem un kvalitatīviem pierādījumiem, 
kas gūti cilvēku saslimšanas gadījumos vai epidemioloģiskos pētījumos un/vai 
atbilstīgos pētījumos ar izmēģinājuma dzīvniekiem saskaņā ar orientējošajām vērtībām, 
kas 1.A apakškategorijai ir sniegtas 3.4.2.2.2.1. un 3.4.2.2.3.2. nodaļā un 1. B 
apakškategorijai – 3.4.2.2.2.2. un 3.4.2.2.3.3. nodaļā.
I pielikums: 3.4.2.2.1.4. punkts. Vielas klasificē kā ādas sensibilizatorus saskaņā ar 
3.4.2. tabulas kritērijiem: 
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3.4.2. tabula 

Bīstamības kategorija un apakškategorijas ādas sensibilizatoriem 

Kategorija Kritēriji 

1. kategorija

Ja dati ir nepietiekami, lai noteiktu apakškategoriju, vielas klasificē 
kā ādas sensibilizatorus (1. kategorija) saskaņā a šādiem 
kritērijiem: 

(a) ja ir dati, ka minētā viela, nonākot saskarē ar cilvēka ādu, var
izraisīt sensibilizāciju ievērojamam skaitam cilvēku; vai

(b) ja ir pozitīvi rezultāti attiecīgā testā ar dzīvniekiem (sk. īpašos
kritērijus 3.4.2.2.4.1. nodaļā).

1.A apakškategorija

Vielas, kurām ir augsts ietekmes biežuma rādītājs attiecībā uz 
cilvēkiem un/vai spēcīga ietekme uz dzīvniekiem, var uzskatīt par 
tādām, kas var izraisīt būtisku sensibilitāti cilvēkiem. Var būt 
apsvērta arī reakcijas nopietnība. 

1.B apakškategorija

Vielas, kurām ir zems līdz vidējs ietekmes biežuma rādītājs 
attiecībā uz cilvēkiem un/vai zema līdz vidēja ietekme uz 
dzīvniekiem, var uzskatīt par tādām, kas var izraisīt sensibilitāti 
cilvēkiem. Var būt apsvērta arī reakcijas nopietnība. 

Klasificēšana apakškategorijās ir pieļaujama tikai, ja dati ir pietiekami. Tādēļ jāpievērš 
uzmanība, klasificējot vielu 1.B kategorijā, ja 1.A kategorija nevar būt pilnīgi izslēgta. Šādos 
gadījumos jāpiemēro vielu klasificēšana 1. kategorijā. Tas ir īpaši svarīgi, ja  pieejami dati tikai 
no noteiktiem testiem, kuros pēc lielas koncentrācijas iedarbības ir liela atbildes reakcija, un nav 
datu par mazākām koncentrācijām, kas varētu pierādīt, ka pie mazākām devām nav šādas 
iedarbības (saskaņā ar dažiem testu protokoliem, kad jāizmanto maksimāla koncentrācija). 

Izskatot būtiskākos pierādījumus par cilvēkiem, jāņem vērā iedarbībai pakļautais iedzīvotāju 
skaits, kā arī iedarbības veids un biežums. Katrs gadījums izskatāms atsevišķi. Lai izlemtu par 
apakškategorijas piemērošanu, dati par cilvēkiem jāapvieno ar datiem par dzīvniekiem. 

Jaunam ādas sensibilizatoram, kas nesen laists tirgū, vai vielai, kas nav iekļauta diagnostisko 
ādas provju testu sērijās, nopietnu atbildes reakciju var lietot kā norādi, ka vielai ir 
piemērojama klasificēšana 1.A kategorijā. Piemēram, ja vielai ir bijusi šāda iedarbība: 

• hospitalizēšana akūtas ādas reakcijas dēļ;

• hronisks dermatīts (ilgāk par > 6 mēnešiem);

• ģeneralizēts (sistēmisks/visa organisma) dermatīts.

Jāatzīmē, ka šim mērķim parasti nevar izmantot diagnostiskās ādas proves testa reakcijas 
nopietnību/spēku. 

Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
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3.4.2.2.3  Bīstamības informācijas izvērtēšana 

3.4.2.2.3.1 Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Būtiskākos pierādījumus par cilvēkiem var pamatot ar pozitīviem datiem no ādas provēm, 
epidemioloģiskiem pētījumiem, kuros pierādīts alerģisks kontaktdermatīts, pozitīviem datiem no 
eksperimentāliem pētījumiem ar cilvēkiem un/vai labi dokumentētām alerģiskā 
kontaktdermatīta epizodēm (3.4.2.2.3.7. nodaļa). 

Apakškategorijas noteikšanas kritēriji ir norādīti CLP regulas I pielikuma 3.4.2.2.2.1. un 
3.4.2.2.2.2. iedaļās. 

I pielikums: 3.4.2.2.2.1. punkts. 1. A apakškategorijai pierādījumi par ietekmi uz 
cilvēkiem var ietvert: 

(a) pozitīvu reakciju pie ≤ 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT – indukcijas slieksnis);

(b) diagnostiska apsēja testa datus, ja ir relatīvi augsts un nozīmīgs reakciju biežums
noteiktā iedzīvotāju daļā saistībā ar relatīvi zemu iedarbības koncentrāciju;

(c) citus epidemioloģiskus datus, ja ir relatīvi augsts un nozīmīgs alerģiska
kontaktdermatīta biežums saistībā ar relatīvi zemu iedarbības koncentrāciju.
I pielikums: 3.4.2.2.2.2. punkts. 1. B apakškategorijai pierādījumi par ietekmi uz 
cilvēkiem var ietvert: 
(a) pozitīvu reakciju pie > 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT – indukcijas slieksnis);

(b) diagnostiska uzsējuma testa datus, ja ir relatīvi zems, bet nozīmīgs reakciju biežums
noteiktā iedzīvotāju daļā saistībā ar relatīvi augstu iedarbības koncentrāciju;

(c) citus epidemioloģiskus datus, ja ir relatīvi zems, bet nozīmīgs alerģiska
kontaktdermatīta biežums saistībā ar relatīvi augstu iedarbības koncentrāciju.

HRIPT: cilvēka atkārtotā insulta apsēja testa dati; HMT: maksimizācijas tests cilvēkiem 

CLP regulas 7. panta 3. punktā rakstīts “Šīs regulas īstenošanas nolūkā neveic izmēģinājumus 
ar cilvēkiem. No citiem avotiem gūtus datus, piemēram, klīniskos pētījumus tomēr var 
izmantot šīs regulas īstenošanas nolūkā.” Tādēļ nedrīkst veikt cilvēku indukcijas pētījumus, 
piemēram, HRIPT vai HMT un apakškategoriju noteikšanai var lietot vēsturiskos datus. 
Detalizētu informāciju datu veidiem, ko var iegūt par cilvēkiem, skatiet tabulu tālāk: 

3.4.2. a) tabula. Pētījumi veidi ar cilvēkiem 

Veids Pētāmie pacienti Pētītais galarezultāts Komentāri 

Cilvēka atkārtotā insulta 
apsēja testa dati (HRIPT) 
un maksimizācijas tests 
cilvēkiem (HMT). 

Veselīgi brīvprātīgie Sensibilizācija ieelpojot Šis nav klīniskais pētījums, 
un tie jāizskata kā 
vēsturiski būtiskie dati. Šīs 
regulas ietvaros nav 
atļauti jauni pētījumi. 

No individuālajām 
klīnikām vai apkopotiem 
klīniskajiem datiem iegūti 
diagnostiski ādas provju 
testi. 

Pacienti ar ekzēmu, 
kas vērsušies 
dermatoloģijas 
klīnikās. 

Izpausmes (kā 
iepriekšējas 
sensibilizācijas 
indikators). 

Primārais klīniskās 
informācijas avots par 
ādas sensibilizācijas 
biežumu. 

Pētījums, nosakot 
atbildes reakciju uz devu 
(piemēram, ādas provju 
testi ar sērijveida 
atšķaidījumu; atkārtotās 
lietošanas tests). 

Sensibilizēti indivīdi 
(parasti no 
diagnostiskiem ādas 
provju testiem). 

Izpausmes Vēl nav standartizēts 
protokols, bet nodrošina 
norādes par 
sensibilizācijas pakāpi un 
iedarbības robežvērtībām. 
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Šīs informācijas mērķis ir nodrošināt norādījumus par datu izvērtēšanu, īpaši attiecībā uz 
iedarbību salīdzinājumā ar klīniskajiem pierādījumiem, ņemot vērā ādas sensibilizācijas 
biežumu. Norādījumu koncepcija parasti jāpiemēro visiem skaitliskajiem kritērijiem, kas 
apraksta ekspertu viedokļa indikatorus, un tos nevar izmantot kā absolūtās vērtības. Šo 
vadlīniju izmantošana ļauj noteikt apakškategoriju, ja ir skaidri zināmi dati par iedarbību uz 
cilvēkiem un sensibilizāciju. 

3.4.2. b) tabula. Relatīvi augsts vai zems biežums, rodoties ādas sensibilizācijai* 

Cilvēku diagnostiski ādas provju dati Augsts biežums Zems/vidējs 
biežums 

Vispārējās populācijas pētījumi ≥ 0,2% < 0,2% 

Dermatīta pacienti (neatlasīti, secīgi) ≥ 1,0% < 1,0% 

Atlasīti dermatīta pacienti (mērķa testēšana, parasti īpašās testu 
sērijās) 

≥ 2,0% < 2,0% 

Pētījumi darba vietā: 

1) visi vai nejauši atlasīti darbinieki,

2) atlasīti darbinieki, kam ir diagnosticēta iedarbība vai dermatīts

≥ 0,4% 

≥ 1,0% 

< 0,4% 

< 1,0% 

Publicēto gadījumu skaits ≥ 100 gadījumi < 100 gadījumi 

* Apakškategorijas noteikšanai var būt pietiekami tikai ar vienu vai diviem informācijas veidiem.

Skaitlis 0,2% vispārējai populācijai norāda, ka alerģijas biežums dermatīta pacientiem ir 
aptuveni 5 reizes lielāks (diapazonā no 2-10) (Mirshahpanah and Maibach, 2007). 

Secīgiem (t. i., neatlasītiem) dermatīta pacientiem 1% pamatā ir vispārīgi pieņemta vienošanās, 
un šādiem pacientiem alerģijas biežums ≥ 1% izraisa lielas bažas. 

Darbavietā neatlasītiem darbiniekiem skaitlis 0,4% ir atvasināts no vispārējās populācijas un 
ņemts 2 reizes lielāks saskaņā ar REACH regulu. 

Svarīgi atzīmēt, ka no neatlasītiem, secīgi izvēlētiem dermatīta pacientiem iegūti dati ir vairāk 
standartizēti salīdzinājumā ar testēšanu, kas tiek veikta specifiskai pacientu grupai (t. i., ar 
ekzēmu) vai darbinieku grupai (t. i., ar noteiktu iedarbības veidu). Šādus klīniskos pētījumus 
var veikt pacientiem, kas izvēlēti pēc noteikta ekzēmas veida, vai, pamatojoties uz iedarbību 
darba vietā. Pētījumos bieži ir iekļauta testēšana, izmantojot materiālus, kas netiek parasti 
lietoti “standarta sērijās” (Andersen et al, 2011). Svarīgi ņemt vērā iespējamas pozitīva ādas 
testa biežuma variācijas, kas saistītas ar vecumu, dzimumu vai reģionu. 

Epidemioloģijas pētījumi Pacienti ar ekzēmu, 
izvēlētas arodslimību 
grupas, citas atlasītas 
grupas vai vispārējā 
populācija. 

Izpausmes Lieli vispārējās populācijas 
pētījumi ir reti sastopami; 
izvēlēto grupu pētījumi ir 
biežāk sastopami un 
nodrošina informāciju par 
sensibilizācijas biežumu 
salīdzinājumā ar 
iedarbību. 
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3.4.2. c) tabula. Relatīvi augsta vai maza iedarbība * 

Iedarbības dati Relatīvi maza iedarbība 
(svēršana) 

Relatīvi liela iedarbība 
(svēršana) 

Koncentrācija/deva < 1,0% 

< 500 µg/cm2

(rezultāts 0) 

≥ 1,0% 

≥ 500 µg/cm2

(rezultāts 2) 

Atkārtotā iedarbība < vienu reizi/dienā (rezultāts 1) ≥ vienu reizi/dienā (rezultāts 2) 

Iedarbību  skaits (neatkarīgi no 
sensibilizējošās vielas koncentrācijas) 

<100 iedarbības (rezultāts 0) ≥100 iedarbības (rezultāts 2) 

* Lai uzzinātu iedarbības indeksu (skatiet tālāk norādīto tekstu), katrā rindā jānorāda atbildes reakcija.

Rezultāti 3.4.2. c) tabulā apraksta iedarbības korelācijas koeficientus, kuri atspoguļo devu 
nozīmi salīdzinājumā ar iedarbības biežumu. Ja summārais iedarbības indekss ir 1-4, iedarbība 
ir vāja, bet, ja 5-6, iedarbība ir spēcīga. 

Uzmanīgi jāizskata sensibilizējošas vielas atbrīvošana (migrācija) no cietas vielas, nevis 
koncentrācija. Ideālais gadījums, kad iedarbība uz ādu izteikta kā deva uz laukuma vienību, bet 
ir zināms, ka šie dati bieži nav pieejami, tādēļ koncentrāciju var lietot kā iedarbības 
aizvietošanas indikatoru. 

3.4.2. d) tabula Apakškategoriju noteikšanas tabula 

Relatīvi zems biežums, 
rodoties ādas 
sensibilizācijai 

Relatīvi augsts biežums, 
rodoties ādas 
sensibilizācijai 

Relatīvi augsta iedarbība 

(rezultāts 5-6) 

1.B apakškategorija 1. kategorija
vai katru gadījumu izvērtējot 

atsevišķi 

Relatīvi zema iedarbība 

(rezultāts 1-4) 

1. kategorija
vai katru gadījumu izvērtējot 

atsevišķi

1.A apakškategorija

3.4.2.2.3.2 Datu izvērtēšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

I pielikums: 3.4.2.2.3.2. punkts. Rezultāti 1.A apakškategorijas testā ar dzīvniekiem var 
ietvert datus ar 3.4.3. tabulā norādītajām vērtībām. 

3.4.3. tabula 

Rezultāti 1.A apakškategorijas testā ar dzīvniekiem 

Analīze Kritēriji 

Vietējs limfmezgla novērtējums EC3 vērtība ≤ 2% 
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Jūrascūciņu maksimizācijas tests ≥ 30% reaģējot pie ≤ 0,1% intradermālas indukcijas 
devas, vai 

≥ 60%, reaģējot pie > 0,1% līdz ≤ 1% intradermālas 
indukcijas devas 

Bīlera tests ≥ 15% reaģējot pie ≤ 0,2% virsādas indukcijas devas, 
≥ 60%, reaģējot pie > 0,2% līdz ≤ 20% virsādas 
indukcijas devas 

I pielikums: 3.4.2.2.3.3. punkts. Rezultāti 1.B apakškategorijas testā ar dzīvniekiem var 
ietvert datus ar 3.4.4. tabulā norādītajām vērtībām. 

3.4.4. tabula 

Rezultāti 1. B apakškategorijas testā ar dzīvniekiem 

Analīze Kritēriji 

Lokālais limfmezgla novērtējums EC3 vērtība > 2% 

Jūrascūciņu maksimizācijas tests ≥ 30% līdz < 60%, reaģējot pie > 0,1% līdz ≤ 1% 
intradermālas indukcijas devas vai 
≥ 30%, reaģējot pie > 1% intradermālas indukcijas 
devas 

Bīlera tests 
≥ 15% līdz < 60%, reaģējot pie > 0,2% līdz ≤ 20% 
virsādas indukcijas devas vai 
≥ 15%, reaģējot pie > 20% virsādas indukcijas devas 

Atbilstoši CLP regulai ir iespējama ādas sensibilizatoru klasificēšana vienā bīstamības kategorijā 
(1. kategorija), kas sastāv no divām apakškategorijām — 1.A un 1.B. 

I pielikums: 3.4.2.2.1.1. punkts. Ādas sensibilizatorus klasificē 1. kategorijā, ja dati ir 
nepietiekami, lai noteiktu apakškategoriju. 

Klasificēšana apakškategorijās ir pieļaujama tikai, ja dati ir pietiekami (CLP regulas I pielikuma 
3.4.2.2.1.1. iedaļa). Tādēļ, klasificējot vielu 1.B kategorijā, jābūt uzmanīgiem, ja nav iespējams 
izslēgt 1.A kategoriju. Tas ir īpaši svarīgi, ja  pieejami dati tikai no testiem ar jūrascūciņām vai 
no LLNA, kuros pēc lielas koncentrācijas iedarbības ir liela atbildes reakcija, bet nav datu par 
mazākām koncentrācijām, kas varētu pierādīt, ka pie mazākām devām šādas iedarbības nav. Ja 
nav pietiekami daudz pierādījumu, lai vielai noteiktu apakškategoriju 1.A vai 1.B, pēc 
noklusējuma vielai jāpiemēro 1. kategorija. Līdz ar to, lai gan ir izpildīti 3.4.4. tabulā aprakstītie 
kritēriji apakškategorijai 1.B, nevar izslēgt klasificēšanu 1.A apakškategorijā, un rezultātā viela 
jāklasificē kā 1. kategorijas ādas sensibilizators (sk. 3.4.6.1.6. iedaļas 6. piemēru un 3.4.6.1.7. 
iedaļas 7. piemēru). 

Tā kā ādas sensibilizatorus var izvērtēt, pamatojoties uz iedarbību, šīs vadlīnijas dod padomus, 
kā to izdarīt, pamatojoties uz testa metodēm. Liela iedarbība tiek noteikta atbilstoši rezultātiem, 
kas iegūti no pētījumiem ar dzīvniekiem, saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 3.4.3. tabulu, un 
maza vai vidēja iedarbība tiek noteikta atbilstoši rezultātiem no pētījumiem ar dzīvniekiem un 
saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 3.4.4. tabulu. Iedarbību var izmantot par pamatu specifisko 
robežkoncentrāciju noteikšanai (sk. 3.4.2.2.5. nodaļu). Pašlaik ir trīs atpazītas un oficiāli 
pieņemtastesta metodes ar dzīvniekiem ādas sensibilizācijas noteikšanai saskaņā ar OECD  
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vadlīnijām: peļu lokālo limfmezglu pārbaude (LLNA) OECD TG 429 un tās  variācijas OECD TG 
442A un 442B, Magnusson & Kligman maksimizācijas tests jūrascūciņām (GPMT) un Bīlera tests 
jūrascūciņām OECD TG 406. Peļu un jūrascūciņu metodēm fundamentāli atšķiras kritēriji; ja 
LLNA tiek mērītas atbildes reakcijas, kas rodas sensibilizācijas ierosināšanas laikā, tad divos 
testos ar jūrascūciņām tiek mērītas ierosinātās izpausmes pēc sensibilizācijas. LLNA ir pirmā 
izvēles metode, pētot jaunu vielu. Ja ārkārtas apstākļos LLNA metode nav piemērojama,  
iespējams izmantot vienu no alternatīvajiem(Bīlera vai GPMT) testiem, bet jānodrošina 
pamatojums (Vadlīniju par IR/CSA R.7.3.2.1. nodaļa). 

LLNA, GPMT un Bīlera testu rezultātus var tieši lietot klasificēšanā. Tos var lietot arī iedarbības 
izvērtēšanā. 

Vielas sensibilizējošais potenciāls tiek noteikts, ja pieņemamā in vivo testā tiek iegūta nozīmīga 
iedarbība. Ievērojama ādu sensibilizējoša iedarbība katrā no trim atzītajiem testiem ar 
dzīvniekiem ir definēta tabulā: 

3.4.2. e) tabula. Ievērojamas ādu sensibilizējošas iedarbības definīcija 

Rezultāts 

Stimulācijas indekss ≥ 3 

Stimulācijas indekss ≥ 1,8 

Tests 

Peļu lokālo limfmezglu pārbaude (LLNA) (OECD TG 429) 

LLNA: DA (OECD TG 442A), 

LLNA: BrdU-ELISA (OECD TG 442B) Stimulācijas indekss ≥ 1,6 

Maksimizācijas tests jūrascūciņām (GPMT) (OECD 406) 
Apsārtums (rezultāts ≥ 1) ≥ 30% no 

testa dzīvniekiem 

Bīlera tests (OECD 406) 
Apsārtums (rezultāts ≥ 1) ≥ 15% no 

testa dzīvniekiem 

Vielu iespējams klasificēt kā ādas sensibilizatoru, pamatojoties uz pozitīvu rezultātu vienā no 
iepriekš minētajiem testiem. Pozitīvais rezultāts ar citu testu, kas nav oficiāli atzīts, nevar anulēt 
negatīvu rezultātu, kas iegūts ar vienu no trim atzītiem testiem. Nedrīkst veikt jaunu pētījumu 
ar dzīvniekiem, lai anulētu pozitīvu rezultātu testā, kas nav oficiāli atzīts, īpaši, ja ir citi 
pierādījumi, ka viela ir ādas sensibilizators. 

3.4.2.2.3.2.1  Peļu lokālo limfmezglu tests 

LLNA tiek lietots gan ādas sensibilizācijas potenciāla noteikšanai (bīstamības noteikšana), gan 
ādas sensibilizējošās iedarbības noteikšanai (bīstamības raksturojums). Abos gadījumos mērs ir 
šūnu izplatīšanās, kas pēc ķīmiskas vielas iedarbības tiek ierosināta drenējošos limfmezglos; 
limfmezglu proliferācijas cēloņsakarības un korelēšana ar ādas sensibilizāciju (Basketter et al. 
2002a, 2002b). Starp ķīmiskās vielas koncentrāciju, kas nepieciešama, lai izraisītu cilvēku ādas 
sensibilizāciju, un ādas sensibilizācijas spēju, kas mērīta LLNA testā, pierādīta savstarpējā 
korelācija (Schneider and Akkan 2004, Basketter et al. 2005b). Iedarbība tiek mērīta kā funkcija 
no atvasinātās EC3 vērtības. EC3 vērtība ir testējamās ķīmiskās vielas daudzums (% 
koncentrācija, molārā vērtība vai deva uz laukuma mērvienību), kas nepieciešama, lai LLNA 
testā izraisītu stimulācijas indeksu 3 (Kimber et al. 2003). Starp EC3 vērtību un iedarbību 
pastāv apgriezta savstarpējā mijiedarbība, kas nozīmē, ka īpaši spēcīgiem sensibilizatoriem ir 
īpaši mazas EC3 vērtības. Iedarbības būtiskums tiek iegūts no fakta, ka ādas sensibilizatoru 
iedarbība attiecībā uz minimālo koncentrāciju, kas ierosina ādas sensibilizāciju, var mainīties līdz 
pat četrām vai piecām reizēm. Iedarbība tiek vērtēta, pamatojoties uz šīm minimālajām 
koncentrācijām, kur katrai koncentrācijas pakāpei apraksta aptuveni vienu iedarbības pakāpi. 
Tomēr jāievēro, ka, ja LLNA testā devas intervāls ir pārāk mazs un visi stimulēšanas indeksi ir 
mazāki par 3, nav iespējams zināt, vai augstākas devas izraisīs stimulācijas indeksu, kas lielāks 
par 3. Kā arī, ja LLNA testā tiktu izmantotas tikai lielas devas, tad EC3 vērtība nebūs skaidra, jo 
devas un iedarbības līknes forma nebūs zināma un mazām devām būs jālieto ekstrapolācija. 
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Zināms, ka nesējvielas maina EC3 vērtību, kas var ievērojami ietekmēt ādas sensibilizējošo spēju 
un apgrūtināt vielas apakškategorijas noteikšanu. 

Iedarbību var izvērtēt, ja maisījumā esošai vielai tiek noteikta specifiskā 
robežkoncentrācija (sk. 3.4.2.2.5. nodaļu). 

Pastāv vairāki LLNA testa varianti, piemēram reducētais LLNA (rLLNA), kas OECD TG 429; LLNA 
DA (OECD TG 442A), un LLNA: BrdU-ELISA (OECD TG 442B). rLLNA testā izmanto mazāku 
dzīvnieku skaitu nekā klasiskajā LLNA, un šis tests jālieto tikai apstākļos, kad informācija par 
devu un iedarbību nav nepieciešama (t. i,. lai apstiprinātu negatīvu rezultātu).Tāpēc  to nedrīkst 
lietot ādas sensibilizatora apakškategorijas noteikšanai. Divos pēdējos variantos nav izmantotas 
DNS starojuma vielas, un testi nodrošina kvantitatīvus datus, kas piemēroti devas un iedarbības 
izvērtēšanai. Tomēr pozitīvas reakcijas noteikšanas kritēriji atšķiras no tradicionālā LLNA (OECD 
TG 429). Detalizēta informācija aprakstīta atbilstošajās OECD testu vadlīnijās. Apakškategorijas 
noteikšanai vadlīniju nav. 

3.4.2.2.3.3 Maksimizācijas tests jūrascūciņām (GPMT, OECD 406) 

Šis tests 40 gadu garumā ir izmantots, lai maksimāli palielinātu jutību pret intradermālu un 
epidermālu indukciju ķīmisko vielu noteikšanai, un kā Freinda palīglīdzeklis. 
Intradermālai indukcijai tiek izmantotas injekcijas, tādēļ testēšanai nav piemērotas 
vielas, kas nav sagatavojamas šķidrā formā. 

GPMT sākotnēji tika izstrādāts maksimāla sensibilizācijas riska atklāšanai, nevis ādu 
sensibilizējošā potenciāla noteikšanai. Tad, kad ir pieejami tikai GPMT rezultāti, 
potenciāla kategorizēšana ir iespējama, pamatojoties uz intradermālai indukcijai izmantotā 
testējamā materiāla koncentrāciju un sensibilizēto jūrascūciņu procentuālo daļu. Tomēr 
jāapzinās, ka bieži ir zināma neskaidrība, ko rada alergenitātes atvasināšana no GPMT 
rezultātiem. 

Jāatzīmē, ka testam ar jūrascūciņām ir izmantojama vislielākā indukcijas deva, kas izraisa 
vieglu (saskaņā ar Bīlera testu) vai vieglu līdz mērenu (saskaņā ar GPMT) ādas kairinājumu. 
Tādēļ ir maz ticams, ka vielas, izņemot spēcīgus kairinātājus, varētu būt testējamas ar 
3.4.4. tabulā norādītajām zemām koncentrācijām, kuru dēļ ādas sensibilizators ir klasificējams 
1. A apakškategorijā.

Potenciāls varbūt jāņem vērā, nosakot maisījumu sastāvā esošo vielu specifiskās 
robežkoncentrācijas (sk. 3.4.2.2.5. nodaļu).  

3.4.2.2.3.4 Bīlera tests (OECD 406) 

Šis tests ir izmantots pēdējo 40 gadu garumā, tomēr tas joprojām tiek uzskatīts par jutīgu ādas 
sensibilizatoru noteikšanai, izmantojot iedarbību uz nosegtas epidermas. Šī testa laikā netiek 
grauta izmantoto sugu dzīvnieku (jūrascūciņu) ādas barjerfunkcija. Potenciāls ir kategorizējams, 
izmantojot Bīlera testa rezultātus un pamatojoties uz sensibilizēto dzīvnieku skaitu un 
epidermas indukcijai izmantotā testējamā materiāla koncentrāciju. Tomēr jāapzinās, ka bieži ir 
zināma neskaidrība, ko rada alergenitātes atvasināšana no Bīlera testa rezultātiem. 

Potenciāls varbūt jāņem vērā, nosakot maisījumu sastāvā esošo vielu specifiskās 
robežkoncentrācijas (sk. 3.4.2.2.5. nodaļu).  

Jāatzīmē, ka testam ar jūrascūciņām ir izmantojama vislielākā indukcijas deva, kas izraisa 
vieglu (saskaņā ar Bīlera testu) vai vieglu līdz mērenu (saskaņā ar GPMT) ādas kairinājumu. 
Tādēļ ir maz ticams, ka vielas, izņemot spēcīgus kairinātājus, varētu būt testējamas 
ar 3.4.4. tabulā norādītajām zemām koncentrācijām, kuras dēļ ādas sensibilizators ir 
klasificējams 1 A. apakškategorijā.  

3.4.2.2.3.5 Nepiemēroti ādas sensibilizācijas testi 

Nekādā gadījumā nav ieteicams izmantot atzītajām vadlīnijām neatbilstošas in vivo testa 
metodes ādas sensibilizatoru vai ādu sensibilizējošā potenciāla noteikšanai. Šādu testu 
rezultātiem jābūt precīzi novalidētiem, zinātniski pamatotiem un rūpīgi novērtētiem, tomēr tie 
var sniegt apstiprinošus datus. Ja ir šaubas par rezultātu piemērotību un interpretāciju, 
vērtēšanā jāizmanto būtiskāko pierādījumu pieeja (sk. 3.4.2.2.3.7. nodaļu). 
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3.4.2.2.3.6 Citiem mērķiem, nevis sensibilizācijas spējas noteikšanai, paredzētas testu 
metodes ar dzīvniekiem 

Testējot atkārtotu devu ietekmi, dažkārt rodas ādas sensibilizācijas pazīmes. Šie testi bieži tiek 
izmantoti tam, lai noteiktu toksisku ietekmi uz žurku ādu. Nepārprotami, ja pēc atkārtotas 
iedarbības dzīvniekiem rodas eritēmas vai tūskas pazīmes, jāapsver ādas sensibilizācijas 
iespējamība, un ideālā gadījumā tā jānovērtē atbilstošos pētījumos. 

3.4.2.2.3.7 Būtiskākie pierādījumi 

I pielikums: 3.4.2.2.4. punkts. Īpaši apsvērumi 

3.4.2.2.4.1. punkts. Lai klasificētu vielu,  jābūt visiem vai vienam no turpmāk minētajiem 
datiem, pamatojoties uz pierādījumu daudzumu: 

(a) pozitīvi ādas proves dati, kas parasti iegūti vairāk nekā vienā dermatoloģijas
klīnikā;

(b) epidemioloģiskie pētījumi, kas uzrāda vielas izraisītu alerģisku
kontaktdermatītu; gadījumi, kad liela daļa iedarbībai pakļauto indivīdu uzrāda
raksturīgus simptomus,  jāaplūko īpaši vērīgi, pat, ja gadījumu skaits ir neliels;

(c) apstiprinoši dati attiecīgos pētījumos ar dzīvniekiem;

(d) pozitīvi dati eksperimentālos pētījumos ar cilvēkiem (skatīt 1.3.2.4.7. nodaļu);

(e) labi dokumentētas alerģiska kontaktdermatīta epizodes, kas parasti
konstatētas vairāk nekā vienā dermatoloģijas klīnikā;

(f) var izvērtēt arī reakcijas nopietnību.

I pielikums: 3.4.2.2.4.2. punkts. Pierādījumi, ko gūst, pētot dzīvniekus, parasti ir daudz 
ticamāki nekā pierādījumi par cilvēku pakļaušanu sensibilizatora ietekmei. Ja pierādījumi ir 
kā par cilvēkiem, tā par dzīvniekiem un, ja rezultāti ir pretēji, klasificēšanas jautājumu 
atrisina, katrā gadījumā atsevišķi izvērtējot no abiem avotiem gūto pierādījumu kvalitāti un 
ticamību. Parasti bīstamības klasificēšanai datus par cilvēkiem gūst nevis laboratorijas 
eksperimentos ar brīvprātīgajiem, bet gan riska izvērtējumā, lai apstiprinātu ietekmes 
neesamību, kas novērota testos ar dzīvniekiem. Tādējādi apstiprinošus datus par cilvēkiem 
attiecībā uz sensibilizāciju, nonākot saskarē ar ādu, parasti gūst no datiem par atsevišķiem 
slimības gadījumiem vai citu mazāk formālu pētījumu rezultātā. Tāpēc par cilvēkiem gūtie 
dati jāvērtē piesardzīgi, jo papildus pašas vielas raksturīgajām īpašībām gadījumu biežums 
atspoguļo tādus faktorus kā situāciju, kurā indivīdi ir pakļauti vielas iedarbībai, bioloģisko 
pieejamību, individuālo uzņēmību un veiktos profilakses pasākumus. Negatīvos datus par 
cilvēkiem parasti neizmanto, lai noliegtu pozitīvus rezultātus, kas gūti pētījumos ar 
dzīvniekiem. Ir jāsniedz apsvērumi par nesēja ietekmi; tas attiecas gan uz datiem par 
dzīvniekiem, gan uz datiem par cilvēkiem. 

I pielikums: 3.4.2.2.4.3. punkts. Ja nav neviena no iepriekš minētajiem apstākļiem, vielu 
nepieskaita ādas sensibilizatoriem. Tomēr, ja ir atrodama divu vai vairāku turpmāk uzskaitīto 
kontakta sensibilizācijas rādītāju kombinācija, šo lēmumu var mainīt. Katru gadījumu izskata 
atsevišķi. 

(a) Atsevišķi alerģiska kontaktdermatīta gadījumi.

(b) Ierobežoti epidemioloģiski pētījumi, piemēram, kuros sakrišana, novirzes vai
sajaukšana nav pilnīgi izslēgtas ar pienācīgu ticamību.

(c) Ja ir dati no testiem, kuri izdarīti ar dzīvniekiem saskaņā ar esošajām
pamatnostādnēm, kuri neatbilst pozitīva rezultāta kritērijiem, kas norādīti
3.4.2.2.3. nodaļā, bet ir pietiekami tuvu robežai, lai tos uzskatītu par
nozīmīgiem.

(d) Ja ir pozitīvi nestandarta metožu dati.

(e) Ja ir pozitīvi rezultāti, kas gūti no tuviem struktūras analogiem.
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I pielikums: 3.4.2.2.4.4. punkts. Imunoloģiskā kontakta nātrene 

Vielas, kas atbilst kritērijiem, pēc kuriem nosaka elpceļu sensibilizatorus, var papildus izraisīt 
imunoloģisko kontakta nātreni. Jāapsver, vai šīs vielas ir klasificējamas arī kā ādas 
sensibilizatori. Jāapsver, vai vielas, kas izraisa imunoloģisko kontakta nātreni, neatbilstot 
elpceļu sensibilizatoru kritērijiem, arī ir klasificējamas kā ādas sensibilizatori. 
Nav atzīta modeļa, pēc kura veikt pārbaudes ar dzīvniekiem tādu vielu identifikācijai, kas 
būtu imunoloģiskās kontakta nātrenes cēlonis. Tādēļ līdzīgi kā attiecībā uz ādas 
sensibilizāciju klasifikāciju parasti pamato ar pierādījumiem, kas gūti par cilvēkiem. 

Pozitīva iedarbība uz cilvēkiem vai dzīvniekiem pamato klasificēšanu ādas sensibilizācijas 
kategorijā. Dati no pētījumiem ar dzīvniekiem parasti ir uzticamāki par datiem, kas iegūti no 
pētījumiem ar cilvēkiem, lai gan būtiskiem un reprezentatīviem datiem par cilvēkiem parasti 
dodama priekšroka. Gadījumos, ja pierādījumi par cilvēkiem un dzīvniekiem ir pretēji, katru 
gadījumu izvērtē atsevišķi, pamatojoties uz datu kvalitāti un uzticamību. Negatīvus datus par 
cilvēkiem parasti neizmanto, lai noliegtu pozitīvus rezultātus, kas iegūti pētījumos ar 
dzīvniekiem (CLP regulas I pielikuma 3.4.2.2.4.2. punkts). 

Tā kā bīstamības vai riska novērtējuma datiem jābūt būtiskiem, uzticamiem un pietiekamiem, ir 
jāizmanto visa pieejamā informācija, t. i., būtiskākie pierādījumi. 

Būtiskākos pierādījumus var pamatot ar visu eksperimentu datiem un datiem par arodslimībām. 
Maisījumu gadījumā uzticamu novērtējumu nodrošina ekstrapolācija no līdzīgiem maisījumiem 
vai pieejami dati par sastāvdaļām. Aprēķinu datus var lietot, lai atbalstītu un palielinātu 
pārliecību par eksperimentālajiem datiem, bet dažos gadījumos šādus datus var lietot 
eksperimentālo datu vietā. 

Būtiskāko pierādījumu novērtējumu var iedalīt divos posmos: 

a. katra testa rezultāta un, ja nepieciešams, citu datu novērtējums. Var būt noderīgi
izmantot uzticamības kritērijus, ko definējis Klimischet al (1997). Šajos kritērijos
iekļauta detalizēta informācija par testa metodes atpazīšanu, ziņošanu, metodes
būtiskumu, testa parametriem u. c.

b. testu rezultātu salīdzinājums.

Pašas vielas kvalitatīvi dati ir svarīgāki par datiem, kas ekstrapolēti no līdzīgām vielām. 

3.4.2.2.4  Lēmums par klasifikāciju 

Saskaņā ar CLP regulas I pielikuma 3.4.2.2.1.4. nodaļu vielas, kas atbilst ādas sensibilizācijas 
kritērijiem, tiek klasificētas 1. kategorijā (ja ir pietiekami dati, tad nosaka 1.A vai 1.B 
apakškategoriju). Turklāt ādas sensibilizācijas 1., 1.A vai 1.B kategorijā klasificētām vielām 
iespējams noteikt specifiskas robežkoncentrācijas, kā aprakstīts šo vadlīniju 3.4.2.2.5. nodaļā. 

3.4.2.2.5  Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Ādas sensibilizācijas SCL var noteikt, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti no testiem ar 
dzīvniekiem, atbilstoši tālāk norādītajam. SCL tiek noteikta, testējot vielu, nevis maisījumu, kas 
satur sensibilizējošo vielu (CLP regulas I pielikuma 3.4.3.1.1. iedaļa). SCL pamatā ir vielas 
iedarbība; iedarbība jau tiek ņemta vērā, nosakot apakšgrupas vispārējās robežkoncentrācijas. 
SCL parasti piemēro iedarbīgākajiem ādas sensibilizatoriem, kas klasificēti 1.A kategorijā. 

Sensibilizējošu vielu iedarbības kategoriju noteikšanai var izmantot tālāk norādītās shēmas. 
Iedarbības kategorijas tālāk esošajās trīs tabulās ir aprakstītas Basketteret al. (2005a). 

LLNA(OECD TG 429) 
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3.4.2. f) tabula. Ādas sensibilizējošā iedarbība, pamatojoties uz peļu vietējo limfmezglu testu 

EC3-vērtība (% w/v) Iedarbība Paredzēta apakškategorija (*) 

≤ 0,2 Ārkārtēja 1.A

> 0,2 - ≤ 2 Spēcīga 1.A

> 2 Vidēja 1.B

(*) pamatojoties uz I pielikuma 3.4.2.2.3.2. un 3.4.2.2.3.3. nodaļu. 

Maksimizācijas tests jūrascūciņām (GPMT) (OECD 406) 

3.4.2. g) tabula. Ādas sensibilizējošā iedarbība, pamatojoties uz maksimizācijas testu 
jūrascūciņām 

Koncentrācija 
intradermālai 

indukcijai (% w/v) 

Sensibilizētas jūrascūciņas 
(%) 

Iedarbība 
Paredzētā 

apakškategorija (*) 

≤ 0,1 ≥ 60 Ārkārtēja 1.A

≤ 0,1 ≥30 - <60 Spēcīga 1.A

>0,1 - ≤ 1,0 ≥60 Spēcīga 1.A

>0,1 - ≤ 1,0 (**) ≥ 30 - <60 (**) Vidēja 1.B

> 1,0 (**) ≥ 30 (**) Vidēja 1.B

(*) pamatojoties uz CLP regulas I pielikuma 3.4.2.2.3.2. un 3.4.2.2.3.3. nodaļu 

(**) Ja izmantotā koncentrācija intradermālai indukcijai vai sensibilizētu jūrascūciņu daudzumi (%) ir ļoti 
lieli, jārīkojas uzmanīgi, lai izslēgtu iespēju, ka viela ir sensibilizējoša Cat. 1A (spēcīga vai ārkārtēja 
iedarbība). 

Bīlera testam (OECD TG 406) 
3.4.2 h) tabula. Ādas sensibilizējošā iedarbība, pamatojoties uz Bīlera testu 

Koncentrācija intradermālai 
indukcijai (% w/v) 

Sensibilizētas 
jūrascūciņas (%) 

Iedarbība Paredzētā 
apakškategorija (*) 

≤ 0,2 ≥ 60 Ārkārtēja 1.A

≤ 0,2 ≥ 15 - <60 Spēcīga 1.A

>0,2 - ≤ 20 ≥ 60 Spēcīga 1.A

>0,2 - ≤ 20 (**) ≥ 15 - <60 (**) Vidēja 1.B

> 20 (**) ≥ 15 (**) Vidēja 1.B

(*) pamatojoties uz CLP regulas I pielikuma 3.4.2.2.3.2. un 3.4.2.2.3.3. nodaļu. 

(**) Ja izmantotā koncentrācija intradermālai indukcijai vai sensibilizētu jūrascūciņu daudzumi (%) ir 
ļoti lieli, jārīkojas uzmanīgi, lai izslēgtu iespēju, ka viela ir sensibilizējoša Cat. 1A (spēcīga vai ārkārtēja 
iedarbība). 
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 Vispārīgās robežkoncentrācijas (GCL) sensibilizējošu vielu klasificēšanai ir norādītas CLP regulas 
I  pielikuma 3.4.5. nodaļā (sk. 3.4.3.3.1. nodaļu). Dažos gadījumos GCL nav piemērojamas un 
jānosaka SCL saskaņā ar CLP regulas 10. pantu, kas labāk apraksta vielas ādu sensibilizējošu 
bīstamību maisījumos. 

SCL tiks noteikta, ja ir pieejama adekvāta un uzticama zinātniskā informācija, kas pierāda, ka 
specifiskā koncentrācija ir mazāka par GCL. Šajā gadījumā ieteicama SCL ir norādīta 3.4.2. i)  
tabulā. SCL var noteikt, pamatojoties uz datiem par cilvēkiem, t. i., darbavietas pētījumiem, 
kuros ir definēta iedarbība. 
Noteiktiem koncentrācijas līmeņiem ir grūtāk pierādīt sensibilizējošo īpašību neesamību. Līdz ar 
to SCL lielāku par GCL var noteikt tikai īpašos apstākļos, ja konkrētajam ādas sensibilizatoram 
zinātniskā informācija ir adekvāta, uzticama un neapšaubāma. Šobrīd nav pieejamas vadlīnijas 
par SCL noteikšanu. 
Ādas sensibilizatoru robežkoncentrācijas ir sadalītas atbilstoši iedarbībai, kā  norādīts 3.4.2. i) 
tabulā. Pamatā izmanto ES ekspertu grupas pieņemtās rekomendācijas par ādas sensibilizāciju 
(Basketter et al., 2005a).

3.4.2. i) tabula. Ādu sensibilizējošā iedarbība vielām un ieteikumi robežkoncentrācijām 

Iedarbība 

Ārkārtēja 

Spēcīga 

Vidēja 

Robežkoncentrācija (% w/v) 

0,001 (SCL) 

0,1 (GCL) 

1 (GCL) 
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3.4.2.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, 
īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Klasificēšana nav 
iespējama 

Neklasificē 

1. kategorija

Uzmanību 

1.A apakškategorija

Uzmanību 

1.B apakškategorija

Uzmanību

Vai vielai ir dati par ādas sensibilizāciju? 
Nē 

Jā 
 

a. Vai ir dati, ka minētā viela, nonākot saskarē ar
cilvēka ādu, var izraisīt sensibilizāciju ievērojamam
cilvēku skaitam; vai

b. Vai ir pozitīvi rezultāti attiecīgajā testā ar
dzīvniekiem?

Nē 

Jā 

Vai ir pietiekami daudz datu, lai noteiktu 
apakškategoriju? 

Nē 

Jā 

Vai, pamatojoties uz būtiskājiem pierādījumiem, viela 
bieži izraisa ādas sensibilizāciju cilvēkiem un/vai ir 
spēcīga iedarbība uz dzīvniekiem? Var būt apsvērta 

arī reakcijas nopietnība. 

Jā 

Nē 

Vai, pamatojoties uz būtiskajiem pierādījumiem, 
viela reti vai vidēji bieži izraisa  ādas sensibilizāciju 

cilvēkiem un/vai ir zema vai vidēja iedarbība uz 
dzīvniekiem? Var būt apsvērta arī reakcijas 

nopietnība. 

Jā 
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3.4.3 Maisījumu klasificēšana, nosakot sensibilizāciju, ieelpojot vai nonākot 
saskarē ar ādu 

3.4.3.1 Bīstamības informācijas noteikšana sensibilizācijai ieelpojot 

Tiek piemēroti tie paši principi kā vielām (sk. 3.4.2.1.1. nodaļa). 

3.4.3.2 Bīstamības informācijas noteikšana ādas sensibilizācijai 

Lai noteiktu maisījuma sensibilizācijas potenciālu, var būt nepieciešama šāda informācija: 

b. vienas vai vairāku, vēlams, visu potenciāli sensibilizējošo vielu testu rezultāti; vai

c. paša maisījuma testu rezultāti; vai

d. līdzīga maisījuma testu rezultāti.
Testa metodes ir aprakstītas šo vadlīniju 3.4.2.2.1. nodaļā. Tomēr šie testi ar dzīvniekiem ir 
izstrādāti, lai noteiktu sensibilizējošas īpašības vielām, nevis maisījumiem. Tādēļ par 
maisījumiem ieg iūte rezultāti  jāizvērtē uzmanīgi. LLNA testā robežvērtības maisījumam 
jāuzskata par sensibilizētāja identificēšanas sliekšņvērtību, nevis sensibilizācijas sliekšņvērtību. Ar 
lielu piesardzību jāpieņem secinājums par maisījuma sensibilizējošo spēju, pamatojoties uz 
negatīviem testa rezultātiem.
No otras puses, maisījuma testa datos tiek ņemta vērā visu sastāvdaļu iespējamā savstarpējā 
iedarbība. Piemēram, ir zināms, ka nesēju klātbūtne var ievērojami ietekmēt ādas sensibilizējošo 
iedarbību, ietekmējot uz sensibilizējošās sastāvdaļas(u) absorbciju caur ādu (Basketter et al. 
2001, Dearman et al. 1996, Heylings et al. 1996) vai citiem mehānismiem, kas nosaka 
sensibilizācijas rašanos (Cumberbatch et al. 1993; Dearman et al. 1996). 

Standarta LLNA testa apstākļos maisījuma atkārtota iedarbība, kas pati par sevi nav 
sensibilizējoša, var ierosināt ādas sensibilizāciju, jo sensibilizējošā maisījuma sastāvdaļa var 
sasniegt minimālo koncentrāciju, pie kuras rodas pozitīvs rezultāts (De Jong et al. 2007). Vēl 
pastāv neskaidrība par šāda maisījuma iedarbību uz lielāku ādas laukumu. Tādēļ papildu 
informācija ir svarīga, kad maisījuma testu rezultāti ir pretrunā ar klasificēšanu, kuras pamatā ir 
sensibilizējošo sastāvdaļu klasifikācija. Piemēram, negatīvu rezultātu maisījumam LLNA testā 
var zinātniski apstiprināt, ja maisījumam pievienota cita sensibilizējoša viela (pozitīvā kontrole) 
vai pētot atbildes reakcijas atkarību no devas. Šādas LLNA testa pieejas izstrādā, lai nodrošinātu 
informāciju bez papildu dzīvnieku izmantošanas. Papildus testēšana ar dzīvniekiem  jāveic tikai 
gadījumos, ja nav citu alternatīvu, kas nodrošina adekvātu uzticamību un datu kvalitāti (CLP 
regulas 7. punkta 1. pants). 

3.4.3.3 Klasificēšanas kritēriji maisījumiem 

Ja maisījumi ir klasificējami kā sensibilizējoši, pamatojoties uz sensibilizējošas vielas klātbūtni 
koncentrācijā, kas atbilst vispārīgajai vai specifiskajai robežkoncentrācijai, nav jāveic 
apakškategorijas noteikšana. 

Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
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3.4.3.3.1 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visām vai tikai dažām maisījuma 
sastāvdaļām 

I pielikums: 3.4.3.3.1. punkts. Maisījumu pieskaita elpceļu vai ādas sensibilizatoriem, 
ja vismaz viena no sastāvdaļām ir pieskaitāma elpceļu vai ādas sensibilizatoriem un tās 
koncentrācija atbilst vai pārsniedz vispārīgo robežkoncentrāciju, kā tas norādīts 3.4.5. 
tabulā attiecīgi cietām vielām/šķidrumiem un gāzēm. 

3.4.5. tabula 

Maisījuma, kas klasificēts vai nu kā elpceļu, vai ādas sensibilizators, sastāvdaļu 
vispārējā robežkoncentrācija, kas jāievēro, klasificējot maisījumu 

Koncentrācija, kas nosaka maisījuma klasifikāciju 

Klasificētās sastāvdaļas Elpceļu sensibilizators 
1. kategorija

Ādas sensibilizators 
1. kategorija

Cieta viela/šķidrums Gāze Visi fizikālie 
stāvokļi 

 Elpceļu sensibilizators 
1. kategorija ≥ 1,0% ≥ 0,2% 

 Elpceļu sensibilizators 
1.A apakškategorija ≥ 0,1% ≥ 0,1% 

Elpceļu sensibilizators 
1.A apakškategorija ≥ 1,0% ≥ 0,2% 

 Ādas sensibilizators 
1. kategorija

≥ 1,0% 

 Elpceļu sensibilizators 
1.A apakškategorija ≥ 0,1%

 Elpceļu sensibilizators 
1.A apakškategorija ≥ 1,0 %

Veicot klasificēšanu, jāņem vērā visas maisījuma sensibilizējošās sastāvdaļas ar 
koncentrāciju, kas vienāda vai pārsniedz vispārīgo vai specifisko robežkoncentrāciju. 
Specifiskajām robežkoncentrācijām (sk. 3.4.2.2.5. nodaļu) vienmēr dodama priekšroka 
salīdzinājumā ar vispārējām robežkoncentrācijām. 

Pieskaitīšanas princips nav piemērojams sensibilizācijai ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu, 
ja viena klasificējošā viela maisījumā atrodas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 
vispārējo vai specifisko robežkoncentrāciju. Šādā gadījumā maisījums jāklasificē šajā 
bīstamības klasē. Ja maisījumā ir divas vielas un katrai no tām koncentrācija ir mazāka par 
vispārējo vai specifisko robežkoncentrāciju, maisījums netiks klasificēts, kā arī, ja nav 
noteiktas SCL.  
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I pielikums: 3.4.3.3.2. punkts. Dažas vielas, kas klasificētas kā sensibilizatori, var izraisīt 
reakciju indivīdiem, kuri attiecībā uz šo vielu vai maisījumu jau ir sensibilizēti, pat tad, ja to 
koncentrācija maisījumā ir mazāka par 3.4.5. tabulā norādītajām koncentrācijām (sk. 3.4.6. 
tabulas 1. piezīmi). 

3.4.6. tabula 

Maisījuma sastāvdaļu izpausmes robežkoncentrācija 

Klasificētās 
sastāvdaļas 

Izpausmes robežkoncentrācija 

Elpceļu sensibilizators 
1.kategorija

Ādas sensibilizators 
1.kategorija

Cieta viela / šķidrums Gāze Visi fizikālie stāvokļi 

Elpceļu 
sensibilizators 1. 

kategorija 
≥ 0,1% (1. piezīme) ≥ 0,1% (1.piezīme) 

Elpceļu 
sensibilizators 1.A 

kategorija 
≥ 0,01% (1. piezīme) ≥ 0,01% (1.piezīme) 

Elpceļu 
sensibilizators 1.B 

kategorija 
≥ 0,1% (1. piezīme) ≥ 0,1% (1.piezīme) 

Ādas sensibilizators 
1.kategorija ≥ 0,1% (1.piezīme) 

Ādas sensibilizators 
1.A kategorija ≥ 0,01% (1.piezīme) 

Ādas sensibilizators 
1.B kategorija ≥ 0,1% (1.piezīme) 

1. piezīme:
Šo izpausmes robežkoncentrāciju parasti izmanto, piemērojot II pielikuma 2.8. iedaļas īpašās
marķēšanas prasības, lai aizsargātu jau sensibilizētus indivīdus. Maisījumam, kura sastāvā esošo
komponenšu koncentrācija ir vienāda vai lielāka par šo koncentrāciju, ir vajadzīga DDL. Sensitivitāti
izraisošām vielām, kuru specifiskā robežkoncentrācija ir zemāka par 0,1%, izpausmes
robežkoncentrāciju nosaka kā vienu desmitdaļu no specifiskās robežkoncentrācijas.

Detalizēta informācija par papildu marķējuma noteikumiem, lai aizsargātu jau sensibilizētus 
indivīdus, aprakstīta šo vadlīniju 3.4.4.1. nodaļā. 
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3.4.3.3.2 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.4.3.1.1. punkts. Ja attiecībā uz maisījumu ir pieejami ticami un 
kvalitatīvi pierādījumi, kas gūti pētījumos ar cilvēkiem vai atbilstīgos pētījumos ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, kā tas aprakstīts vielu kritērijos, maisījumu var klasificēt, 
novērtējot šos datus, pamatojoties uz pierādījumu daudzumu. Dati par maisījumiem 
jānovērtē rūpīgi, lai novērstu to, ka rezultāti ir nepārliecinoši izmantotās devas dēļ. 

Ja maisījuma klasificēšanas pamatā ir visa maisījuma testa rezultāti, jāpierāda, ka šie dati ir 
neapšaubāmi. Tas īpaši jāņem vērā, jo ādas sensibilizācijas testu pamatā ir vielu maksimālas 
devas izmantošana, nevis to atšķaidot maisījumā. 

Zināms, ka maisījumā, kuram testā nav noteikta sensibilizācija, joprojām var būt sensibilizējoša 
sastāvdaļa ar mazu koncentrāciju. 
Specifiskus norādījumus par testu metodēm un rezultātu izvērtēšanu skatiet šo vadlīniju 3.4.3.2. 
nodaļā un CLP regulas I pielikuma 3.4.3.1.1. nodaļā. 

3.4.3.3.3 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.4.3.2.1. punkts. Ja maisījuma sensibilizējošās īpašības nav pārbaudītas, 
bet ir pietiekami daudz datu par tā atsevišķām sastāvdaļām un līdzīgiem pārbaudītiem 
maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 
1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. 

Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt atbilstošiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām. 

Piemēro vienādas robežvērtības, izmantojot līdzīga testētā maisījuma rezultātus, kas iegūti ar 
jaunākajām testu metodēm atbilstoši 3.4.3.2. nodaļā aprakstītajam. Dati par maisījumiem 
jānovērtē rūpīgi, lai izslēgtu iespēju, ka rezultāti ir nepareizi izmantotās devas dēļ. 

Ievēro, ka tālāk norādītie savienošanas principi nav piemērojami šai bīstamības klasei: 

• ļoti bīstamu maisījumu augstām koncentrācijām;

• interpolācijai vienas bīstamības klases ietvaros

(sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.3.3. un 1.1.3.4. nodaļu). 

Ja pieejamā informācija nav atbilstoša savienošanas principu piemērošanai, maisījuma 
klasificēšanas pamatā jāizmanto metode, kas aprakstīta šo vadlīniju 3.4.3.3.3. nodaļā. 

3.4.3.4 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, 
īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 
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3.4.3.4.1 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai, nosakot sensibilizāciju 
ieelpojot 

Klasificēšana nav 
iespējama 

Vai visam maisījumam ir dati par sensibilizāciju ieelpojot? 

Jā 
Nē 

a. Vai ir dati, ka minētais maisījums cilvēkiem
var izraisīt specifisku elpceļu hiperjutību;
un/vai

b. Vai ir pozitīvi rezultāti attiecīgajā testā ar
dzīvniekiem?

Jā 

1. kategorija(*)

Bīstami 

Nē 
Vai var izmantot 

savienošanas principus? Jā 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

Nē 

Neklasificē 

1. kategorija

Bīstami 

Neklasificē 

(*) var noteikt 1. A vai 1. B apakškategoriju atbilstoši lēmuma pieņemšanas loģikai, kas aprakstīta 
šo vadlīniju 3.4.2.1.6. nodaļā.

Vai visam maisījumam vai sastāvdaļām ir dati par 
sensibilizāciju ieelpojot? 

Nē 

Jā 

Dati par maisījumiem jānovērtē rūpīgi, lai izslēgtu 
iespēju, ka rezultāti ir nepārliecinoši izmantotās 

devas dēļ. 

Vai šis ir tāds gadījums? Sk. vadlīniju 
3.4.2.1.3. nodaļu. 

Nē 

Jā 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas klasificētas 
kā vielas, kas ieelpojot rada sensibilizāciju: 

a. ≥ 0,1% w/w (cieta viela/šķidrums)?, vai

b. ≥ 1,0% w/w (cieta viela/šķidrums)?;

c. ≥ 0,1% v/v (gāze)?, vai

d. ≥ 0,2% v/v (gāze)?; vai

lielāks par sastāvdaļai(ām) noteikto SCL?

 

J

Nē 
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3.4.3.4.2  Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai, nosakot ādas 
sensibilizatoru 

 
 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

Neklasificē 

 

(*) var noteikt apakškategoriju 1. A vai 1. B atbilstoši lēmuma pieņemšanas loģikai, kas aprakstīta šo 
vadlīniju 3.4.2.2.6. nodaļā. 

Vai visam maisījumam vai sastāvdaļām ir dati par 
ādas sensibilizāciju? 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas 
klasificētas kā ādas sensibilizatori: 
a. ≥ 0,1%?,
b. ≥ 1,0%?
vai ir lielāks par sastāvdaļai(ām) noteikto SCL?

Dati par maisījumiem  jānovērtē rūpīgi, lai 
izslēgtu iespēju, ka rezultāti ir 

nepārliecinoši izmantotās devas dēļ. 

Vai šis ir tāds gadījums? Šo vadlīniju 
3.4.3.2. un 3.4.3.3.2. nodaļa. 

Vai var izmantot 
savienošanas 

principus? 

Klasificēšana nav 
iespējama 

Nē 

Vai visam maisījumam ir dati par ādas 
sensibilizāciju? 

a. Vai ir dati, ka minētais maisījums,
nonākot saskarē ar cilvēka ādu, var
izraisīt sensibilizāciju ievērojamam
cilvēku skaitam; vai

b. Vai ir pozitīvi rezultāti attiecīgajā testā
ar dzīvniekiem?

Nē 

Jā 

Nē 

Jā 
1.kategorija (*)

Uzmanību 

Nē 

Jā 

Jā 

Nē 

1.kategorija (*)

Jā 

Uzmanību 

Jā 
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3.4.4 Paziņošana par bīstamību, nosakot sensibilizāciju ieelpojot vai nonākot saskarē 
ar ādu 

3.4.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības 
prasību apzīmējumi 

I pielikums: 3.4.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.4.7. tabulu. 

3.4.7. tabula 

Elpceļu vai ādas sensibilizācijas marķējuma elementi 

Klasifikācija 

Elpceļu sensibilizācija Ādas sensibilizācija 

1. kategorija un
1.A un 1.B apakškategorija

1. kategorija un
1.A un 1.B

apakškategorija 
GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums 

H334: Ja ieelpo, var izraisīt 
alerģiju vai astmas 

simptomus, vai apgrūtināt 
elpošanu 

H317: Var izraisīt 
alerģisku ādas reakciju 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana P261 

P285 

P261 

P272 

P280 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana P261 

P284 

P261 

P272 

P280 

Drošības prasību apzīmējums 
Reakcija P304 + P340 

P342 + P311 

P302 + P352 

P333 + P313 

P321 

P362 + P364 

Drošības prasību apzīmējums 

Uzglabāšana 

Drošības prasību apzīmējums 

Iznīcināšana 
P501 P501 
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26. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Ja ir spēkā bīstamības piktogramma “GHS08”, kas attiecas uz sensibilizāciju ieelpojot, tad 
bīstamības piktogrammu “GHS07” nenorāda attiecībā uz sensibilizāciju, nonākot saskarē 
ar ādu, vai attiecībā uz ādas un acu kairinājumu. 

3.4.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

II pielikums: 2.8. punkts. Maisījumi, kas satur vismaz vienu sensibilizējošu vielu 

Marķējuma zīmē uz maisījumu iepakojuma, kuri nav klasificēti kā sensibilizējoši, bet satur 
vismaz vienu vielu, kas klasificēta kā sensibilizējoša un kas maisījumā ir koncentrācijā, 
kura ir vienāda vai lielāka par I pielikuma 3.4.6. tabulā noteikto koncentrāciju,  jābūt 
šādam apzīmējumam: 

EUH208 – “Satur (sensibilizējošās vielas nosaukums). Var izraisīt alerģisku reakciju” 

Maisījumiem, kuri klasificēti kā sensibilizējoši un satur citu(-as) vielu(- as), kas 
klasificēta(-as) kā sensibilizējoša(-as) (papildus tai vielai, kura ir pamatā maisījuma 
klasifikācijai) un kas maisījumā ir koncentrācijā, kura ir vienāda vai lielāka par I 
pielikuma 3.4.6. tabulā noteikto koncentrāciju, marķējuma zīmē  jābūt šīs/šo vielas(-u) 
nosaukumam(-iem). 

3.4.5 Pārklasifikācija vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā sensibilizējoši 
ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai 
saskaņā ar bīstamo kravu klasifikāciju 

3.4.5.1 Vai iespējama tieša klasificēšanas un marķēšanas pārveidošana? 

Sensibilizējošām vielām ir iespējama tieša pārveidošana no DSD direktīvas uz CLP regulas 
1. kategoriju.

3.4.5.2 Ādu sensibilizācijas datu atkārtota izvērtēšana

Netestēto maisījumu atkārtota izvērtēšana jāveic, pamatojoties uz visiem būtiskajiem jaunajiem 
datiem, kas var būt pieejami pēc jaunākās klasifikācijas vai, ja ir noteiktas SCL. 

3.4.6 Ādai sensibilizējošu vielu klasificēšanas piemēri 

3.4.6.1 Vielu un maisījumu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem, nosakot 
ādas sensibilizatorus 

3.4.6.1.1 1. piemērs

Vielai X ir pozitīvs rezultāts LLNA testā un EC3 vērtība ir 10,4%. Tā kā šī EC3 vērtība ir lielāka 
par robežvērtību 2%, viela uzskatāma par vidēju ādas sensibilizatoru un jāklasificē kā 
1. kategorijas (1.B apakškategorijas) ādas sensibilizators. GCL maisījumu klasificēšanai, kas
satur vielu X, ir 1%.

3.4.6.1.2 2. piemērs

Vielai Y ir pozitīvs rezultāts LLNA testā un EC3 vērtība ir 0,5%. GPMT testā iedarbībai caur ādu 
indukcijas koncentrācija ir 0,375% un 70% dzīvniekiem bija pozitīva reakcija. Pamatojoties uz 
abiem šiem pozitīvajiem rezultātiem, viela uzskatāma par spēcīgu sensibilizatoru, kas jāklasificē 
kā 1. kategorijas (1.A apakškategorijas) ādas sensibilizators. GCL maisījumu klasificēšanai, kas 
satur vielu Y, ir 0,1%. 
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3.4.6.1.3 3. piemērs

Herby ir herbicīdš, kas satur 28 g/l vielas X, ādas sensibilizators 1.B apakškategorija (sk. 
3.4.6.1.1. iedaļas 1. piemēru). Par pašu maisījumu datu nav. Tā kā Herby satur šo 
sensibilizējošo vielu vairāk nekā GCL (1%) un nav papildu informācijas, herbicīds ir 
klasificējams kā ādas sensibilizators 1. kategorijā. 

3.4.6.1.4 4. piemērs

Viela Z ir ārkārtējs sensibilizators, tā klasificējama 1.A apakškategorijā. Attiecībā uz ādas 
sensibilizāciju tai ir specifiskā robežkoncentrācija 0,001% un šīs īpašības dēļ visi maisījumi, 
kuros viela ir koncentrācijā ≥ 0,001%, klasificējami kā ādas sensibilizators 1. kategorijā. 

3.4.6.1.5 5. piemērs

Woody ir koksnes konservants, kas satur 2 stipras sensibilizējošas vielas (1. A apakškategorija): 
viela A ir 1% un viela B ir 0,05%. Par pašu konservantu datu nav. Maisījums klasificējams kā 
Cat. 1., H317, jo vielas A koncentrācija ir lielāka par GCL (0,1%). Viela B ir ar mazāku 
koncentrāciju. Abu vielu nosaukumiem jābūt uz marķējuma: vielai A, jo tā nosaka maisījuma 
klasifikāciju un viela B, jo tās koncentrācija ir lielāka par izpausmes robežkoncentrāciju (1/10 no 
GCL, kas ir 0,1%). 

3.4.6.1.6 6. piemērs

Saskaņā ar OECD 429 vielu C testēja ar samazināto LLNA testu, izmantojot koncentrāciju 25%. 
Stimulācijas indekss (SI) ir 20 salīdzinājumā ar veikto kontroli. Tas ir lielāks par SI vērtību 3, 
kas ir nepieciešama klasificēšanai. Līdz ar to viela klasificējama kā ādas sensibilizators. Tomēr 
ar pieejamo informāciju nav iespējams aprēķināt EC3 vērtību, kas ir nepieciešama 
apakškategorijas noteikšanai. Lai gan pozitīva reakcija bija pie koncentrācijas 25%, nevar 
izslēgt, ka arī pie koncentrācijas 2% vai mazākas SI būs 3. Apakškategorijas noteikšanai dati 
nav pietiekami. Viela klasificējama kā Skin Sens. Cat. 1. 

3.4.6.1.7 7. piemērs

Maksimizācijas testā jūrascūciņām vielai D bija pozitīva reakcija 90% gadījumos pie 50% 
intradermālās indukcijas devas, Bīlera testā - 70% gadījumu pie 30% virsādas indukcijas devas. 
GPMT un Bīlera testos atbildes reakcija bija >60% gadījumos. Vielu netestēja ar ≤ 1 % virsādas 
indukcijas devu GPMT testā un ar ≤ 20 % indukcijas devu Bīlera testā. Lai gan ir izpildīti kritēriji 
klasificēšanai apakškategorijā 1. B, nevar izslēgt klasificēšanu 1. A apakškategorijā. Rezultātā 
viela jāklasificē kā 1. kategorijas ādas sensibilizators. 

3.4.6.1.8 8. piemērs

Ja no diviem vai vairākiem ādas sensibilizācijas testiem iegūti pretrunīgi rezultāti, tālāk 
aprakstītie piemēri palīdzēs noteikt klasificēšanu. Jāizmanto būtiskāko pierādījumu noteikšana, 
ja pētījumos atklāti trūkumi/vai tie nav pilnīgi uzticami. 

8(a): Vielu E testēja trīs dažādos testos ar dzīvniekiem, ko veica ar dažādām testa metodēm. 
Bīlera testā netika novērota atbildes reakcija, izmantojot indukcijas devu 70%. LLNA testā EC3 
vērtība bija 0,8%, kas nosaka klasificēšanu 1.A apakškategorijā. GPMT testā novēroja  

atbildes reakciju 30% gadījumu, izmantojot 0,5% intradermālās indukcijas devu, kas nosaka 
klasificēšanu 1.B apakškategorijā. Viela jāklasificē kā Skin Sens. Cat. 1.A, ja vien nav 
pietiekami daudz informācijas, lai anulētu dažus rezultātus. 

8(b): Viela F ir ādas sensibilizators cilvēkiem, kas nosaka klasificēšanu 1.A apakškategorijā, un 
dzīvniekiem, kas nosaka klasificēšanu 1.B apakškategorijā. Viela klasificējama kā Skin Sens. 
Cat. 1A. 
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8(c): Viela G ir ādas sensibilizators dzīvnieku testos, kas nosaka klasificēšanu 1.A 

apakškategorijā, un cilvēkiem, kas nosaka klasificēšanu 1. kategorijā. Viela klasificējama kā 
Skin Sens. Cat. 1A. 

3.4.6.2 Vielu vai maisījumu piemēri, kas neatbilst klasificēšanas kritērijiem, nosakot 
sensibilizatorus ieelpojot 

3.4.6.2.1 9. piemērs

Vielu H testēja LLNA testā ar koncentrāciju līdz 50%, izmantojot ieteicamu un atbilstošu 
nesējvielu. Ieguva maksimālo stimulācijas indeksu 2,6 un pierādījumus par pozitīvu reakciju uz 
devu. Tā kā augstai devai stimulācijas indekss bija mazāks par 3, viela nav jāklasificē. Tomēr, 
ja koncentrācija būtu mazāka, piemēram, 10% un/vai izmantota nestandarta nesējviela, pirms 
pieņemt lēmumu par klasifikāciju, būtu nepieciešama detalizēta informācija. 

3.4.6.2.2 10. piemērs

Insecto super ir insekticīds, kas satur 9 g/l vielas X (sk. 3.4.6.1.1. iedaļas 1. piemēru). Viela X ir 
1.B apakškategorijas ādas sensibilizators (GCL maisījumā ir 1%). Pamatojoties uz vielas X
klasifikāciju, insekticīds nav klasificējams kā sensibilizējošs, jo vielas X koncentrācija ir mazāka
par GCL (1%). Uz marķējuma jānorāda apzīmējums EUH208.

3.4.6.3 Vielu un maisījumu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem, nosakot 
sensibilizāciju ieelpojot 

3.4.6.3.1 11. piemērs

Piecos pētījumos norādīts, ka vielas P iedarbība darba apstākļos ir saistīta ar astmu vai rinītu. 
Visos šajos gadījumos specifiskos bronhu testos viela P izraisa elpceļu simptomus, apstiprinot, 
ka viela P ir viela, kas izraisa reakciju. 

No 51 darbinieka, kas bija pakļauti vielas P iedarbībai, 26 (51%) diagnosticēja arodslimību — 
astmu un 12 darbiniekiem vēl diagnosticēja arodslimību — rinītu. Diagnozes pamatā bija 
specifiskie bronhu testi ar vielu P. 

Ir pietiekami pierādījumi par cilvēkiem, lai secinātu, ka viela P klasificējama kā 1. kategorijas 
elpceļus sensibilizējoša viela. Apakškategorija nav noteikta. 

3.4.6.3.2 12. piemērs

Vairākos pētījumos darba apstākļos vielas Q iedarbība tika saistīta ar arodslimībām — astmu un 
rinītu. Šajos pētījumos veica specifiskos bronhu testus ar vielu Q, un elpceļu alerģijas simptomi 
atkārtojās, pierādot, ka viela Q ir izraisošā viela. Ilgtermiņa pētījumi ar 2 689 cilvēkiem, kuri 
35 gadu garumā darba vietā bija pakļauti vielas Q iedarbībai, pierādīja, ka vecākajos pētījumos 
vielas Q izraisīja astmu 2,7-5,5% gadījumos un jaunākajos pētījumos tas samazinājās līdz 0,3-
0,7%. 

Jūrascūciņas pakļāva vielas Q iedarbībai, to ieelpojot 3 stundas dienā 5 dienu laikā, 
koncentrācija — 4, 12, 24 un 48 mg/m3. Trīs nedēļas pēc pirmās iedarbības dzīvniekus pakļāva 
iedarbībai ar vielu Q koncentrācijā 2 mg/m3. 

Atkārtotai iedarbībai bija pakļautas jau iepriekš ietekmētās jūrascūciņas pie mazākas testējamās 
vielas koncentrācijas. 

Jūrascūciņām novēroja plaušu iekaisumu un palielinātus specifiskā IgG1 līmeņus. 

Pamatojoties uz pierādījumiem par cilvēkiem un dzīvniekiem, viela Q klasificējama kā 
1. kategorijas elpceļus sensibilizējoša viela. Apakškategorija nav noteikta.
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3.5 CILMES ŠŪNU MUTAGENITĀTE 
3.5.1 Cilmes šūnu mutagenitātes definīcija un vispārējie klasificēšanas apsvērumi 

I pielikums: 3.5.1.1. punkts. Mutācija ir noturīgas izmaiņas šūnas ģenētiskā materiāla 
daudzumā vai struktūrā. Terminu “mutācija” piemēro kā pārmantojamām ģenētiskajām 
izmaiņām, kas var parādīties fenotipā, tā arī DNS modifikācijām, ja tādas ir zināmas 
(tostarp bāzu pāra pārmaiņām un hromosomu translokācijām). Ar terminu “mutagēns” un 
“mutagēna viela” apzīmē aģentus, kas palielina mutāciju biežumu šūnu un/vai organismu 
populācijā. 

I pielikums: 3.5.1.2. punkts. Ar vispārīgāku terminu “genotoksisks” vai 
“genotoksiskums” apzīmē aģentus vai procesus, kas maina DNS struktūru, informācijas 
saturu vai segregāciju, tostarp tos, kas izraisa DNS bojājumus, iejaucoties normālajos 
replikācijas procesos, kas nefizioloģiskā veidā (uz laiku) maina replikāciju. 
Genotoksiskuma pārbaudes rezultātus parasti uzskata par mutagēnās ietekmes 
rādītājiem. 

Cilmes šūnu mutācijas ir mutācijas, kas novērojamas olšūnās vai spermatozoīdos (cilmes 
šūnās), kas var tikt nodotas tālāk pēcnācējiem. Somatiskās mutācijas ir mutācijas, kas rodas 
šūnās, kas nav cilmes šūnas, tādēļ tās nav nododamas nākošajai paaudzei. Izskatot abus 
gadījumus un mutācijas cēloņus, šī atšķirība ir nozīmīga. 

I pielikums: 3.5.2.1. punkts. Šajā bīstamības klasē galvenokārt ietver vielas, kas var 
izraisīt cilvēku cilmes šūnu mutācijas, kuras var tikt nodotas tālāk pēcnācējiem. Iekļaujot 
vielas un maisījumus šajā bīstamības klasē, tomēr ņem vērā arī rezultātus, kas gūti, 
pārbaudot mutagenitāti vai genotoksiskumu in vitro un zīdītāju somatiskajās un cilmes 
šūnās in vivo. 

I pielikums: 3.6.2.2. punkts. Īpaši apsvērumi, klasificējot vielas kā kancerogēnas. 

I pielikums: 3.6.2.2.6. punkts. […] Mutagenitāte. Atzīst, ka ģenētiskiem notikumiem ir 
centrālā loma kopējā vēža attīstības procesā. Tāpēc pierādījumi par mutagēnu darbību in 
vivo var norādīt, ka viela var būt potenciāli kancerogēna. 

Cilmes šūnu mutagenitātes bīstamības klasificēšanā primāri tiek noteiktas vielas, kas izraisa 
pārmantojamas mutācijas vai par kurām ir aizdomas, ka tās izraisa pārmantojamas mutācijas. 
Sekundārais mērķis ir, ka cilmes šūnu mutagenitātes bīstamības klase nodrošina papildus 
informāciju par vielu kancerogenitāti. Lielā mērā tas ir aprakstīts bīstamības apzīmējumos 
“H340: Var izraisīt ģenētiskus bojājumus” un “H341: Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus 
bojājumus”, kas ietver pārmantojamus ģenētiskus bojājumus un somatisko šūnu mutagenitāti. 
Nosakot klasifikāciju kā cilmes šūnu mutagēns (1.A, 1.B un 2. kategorija), klasificē bīstamus 
pārmantojamus ģenētiskus bojājumus, kā arī nodrošina norādi, ka viela var būt kancerogēna. 

Ja ir pierādījumi tikai par somatisko šūnu genotoksiskumu, vielas klasificējamas kā “ir aizdomas, 
ka var izraisīt cilmes šūnu mutagenitāti”. Tiek izvērtēta iespējama klasificēšana kā kancerogēna 
viela. Tas īpaši attiecas uz tām genotoksiskām vielām, kas nevar izraisīt pārmantojamas 
mutācijas, jo tās nevar iedarboties uz cilmes šūnām (t. i., genotoksiskas vielas, kas iedarbojas 
tikai lokāli, “kontaktvielas”-  genotoksiskas vielas). Tas nozīmē: ja in vitro testa pozitīvu 
rezultātu atbalsta vismaz viens pozitīvs in vivo somatisko šūnu tests, šis fakts uzskatāms par 
pierādījumu, lai piemērotu klasifikāciju 2. kategorijā. Ja vēl ir pieejami negatīvi vai apšaubāmi 
dati, jāizmanto būtiskākie pierādījumi un eksperta atzinums.  
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3.5.2 Cilmes šūnu mutagēnu vielu klasificēšana 

3.5.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

3.5.2.1.1 Datu noteikšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Bieži ir pieejami dati par genotoksisko iedarbību uz cilvēkiem, piemēram, nelaimes gadījumi, 
iedarbība darbavietā vai piedaloties klīniskajos pētījumos (t.i., no gadījumu pārskatiem vai 
epidemioloģiskiem pētījumiem). Parasti, lai noteiktu dažādus ģenētisko izmaiņu veidus, tiek 
pētītas asinīs cirkulējošās šūnas; skatīt vēl Vadlīniju par IR/CSA R7.7.3.2. nodaļā. 

3.5.2.1.2  Datu noteikšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Dati par dzīvniekiem 

Dažām testa metodēm ir ES/OECD oficiāli pieņemtas vadlīnijas. Turklāt vairākām vielu klasēm 
ir izstrādātas OECD protokolu modifikācijas un tās var izmantot, lai uzlabotu testu 
rezultātu precizitāti. Šādu modificētu protokolu lietošana ir atkarīga no ekspertu viedokļa un, 
izvērtējot vielas ķīmisko un fizikālo īpašības, tās var mainīties. 

Bieži lietotos in vivo testos, kuriem nav vadlīnijas, izmanto dzīvnieku audus kā ģenētisko 
materiālu, tādēļ genotoksicitātes testēšanā iespējams izvērtēt kontaktvietas audus (t. i., 
āda, elpceļu vai kuņģa-zarnu trakta epitēlijs). Turklāt pēdējos desmit gados ir pieejamas 
testu metodes ar Drosophila un dažādām augu un sēņu sugām; vēl skatīt Vadlīniju par 
IR/CSA R.7.7.3. nodaļu78.

Citos in vivo testos ar somatiskajām šūnām, kuri nodrošina atbilstošus pierādījumus par 
genotoksicitāti/mutagenitāti, var būt ietverts, piemēram Comet vienšūnu želejas elektroforēzes 
pārbaude DNS struktūru bojājumu noteikšanai vai gēnu mutāciju tests ar grauzēju 
transgēnu modeli79, kurā izmantoti ziņojuma gēni. 

Genotoksicitātes dati no šādiem nestandarta in vivo pētījumiem nav pietiekami, bet var 
nodrošināt papildinformāciju klasificēšanai. Izņēmums ir in vivo pētījumi, kuros pierādīta 
“kontaktvielas” iedarbība. 

In vitro dati 

Parasti in vitro testi tiek veikti ar cilvēku vai citu zīdītāju asins šūnām. Dažādām vielu 
klasēm testu jutīgums un specifiskums atšķiras; sk. vēl Vadlīniju par IR/CSA R.7.7.3. nodaļu. 

Citu datu lietošana 

Skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.7.3.1. nodaļu. 

Esošās testu metodes 

Skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.7.3.1. nodaļu. 

78 Vadlīniju par IR/CSA  R.7.7.3. nodaļā tika atjaunināta un publicēta 2013. gada decembrī. 
79 OECD TG 488 Grauzēju transgēnu modelis un Cilmes šūnu gēnu mutāciju izmeklējumi (2011. gada 

28.jūlijs).
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3.5.2.2 Vielu klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.5.2.2. punkts. Lai klasificētu cilmes šūnu mutagenitāti, vielas pieskaita 
vienai no divām kategorijām, kā norādīts 3.5.1. tabulā 

3.5.1. tabula 

Cilmes šūnu mutagēnu bīstamības kategorijas 

Kategorija Kritēriji 

1. kategorija Vielas, par kurām ir zināms, ka tās izraisa pārmantojamas mutācijas vai 
kuras ir aplūkojamas tā, it kā tās izraisītu pārmantojamas cilvēka cilmes 
šūnu mutācijas. 

Vielas, par kurām ir zināms, ka tās izraisa cilvēka cilmes šūnu 
pārmantojamas mutācijas. 

1.A kategorija:
Klasificēšana 1.A kategorijā pamatojas uz apstiprinošiem pierādījumiem, 
kas gūti epidemioloģiskos pētījumos par cilvēkiem. 

Vielas, kuras ir aplūkojamas kā tādas, kas izraisa cilvēka cilmes šūnu 
pārmantojamas mutācijas. 

1.B kategorija: Klasificēšana 1.B kategorijā pamatojas uz šādiem rezultātiem: 

– pozitīva(iem) rezultāta(iem), kas iegūti cilmes šūnu pārmantojamās
mutagenitātes in vivo pārbaudēs ar zīdītājiem, vai

– pozitīva(iem) rezultāta(iem), kas gūti somatisko šūnu in vivo
pārbaudēs ar zīdītājiem, kopā ar pierādījumiem, ka viela var
potenciāli izraisīt cilmes šūnu mutācijas. Šādus apstiprinošus
pierādījumus var iegūt no cilmes šūnu mutagenitātes vai
genotoksiskajām pārbaudēm in vivo, parādot vielas vai tās
metabolīta(u) spēju mijiedarboties ar cilmes šūnu ģenētisko
materiālu, vai

– pozitīviem rezultātiem, kas gūti pārbaudēs, kuras atklāj mutagēnu
ietekmi uz cilvēka cilmes šūnām, bet neparāda to tālāku nodošanu
pēcnācējiem, piemēram, lielāks aneiploīdijas biežums spermas šūnās
cilvēkiem, kas pakļauti vielas iedarbībai.

2. kategorija Vielas, kas var būt bīstamas cilvēkiem, jo ir iespēja, ka tās var izraisīt 
pārmantojamas mutācijas cilvēka cilmes šūnās. 

Klasificēšana 2. kategorijā pamatojas uz šādiem rezultātiem: 

– pozitīviem pierādījumiem, kas gūti eksperimentos ar zīdītājiem un/vai
dažos gadījumos in vitro eksperimentos attiecībā uz:

– somatisko šūnu mutagenitātes pārbaudēm in vivo ar zīdītājiem vai
– citām in vivo somatisko šūnu genotoksiskuma pārbaudēm, kuras

apstiprina in vitro mutagenitātes vērtējumos gūti pozitīvi rezultāti.

Piezīme. Vielas, kuras uzrāda mutagenitāti pārbaudēs ar zīdītāju šūnām 
in vitro un kuras pēc ķīmiskās struktūras un aktivitātes atgādina jau 
zināmus cilmes šūnu mutagēnus, ir uzskatāmas par 2. kategorijas 
mutagēniem. 
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3.5.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

I pielikums: 3.5.2.3.3. punkts. Klasificēšana, kuras pamatā ir pārmantojama ietekme 
uz cilvēka cilmes šūnām, balstās uz pareizi veiktām, pietiekami apstiprinātām 
pārbaudēm, vēlams tādām, kas  aprakstītas Regulā (EK) Nr. 440/ 2008, kas pieņemta 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 13. panta 3. punktu (“Pārbaudes metožu 
regula”), piemēram, turpmākajos punktos minētajām pārbaudēm. Pārbaužu rezultātus 
novērtē ar ekspertu slēdzienu, un klasificēšanas gaitā izsver visu pieejamo pieredzi. 

3.5.2.3.1  Datu izvērtēšana no pētījumiem ar cilvēkiem 

Par cilvēkiem iegūti dati rūpīgi jāizvērtē katram gadījumam. Šādu datu interpretācijai 
nepieciešama liela pieredze. Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par iedarbību vai nelaimes 
gadījumiem, iedarbību veicinošiem faktoriem un vienlaicīgai iedarbībai. Vēl jāizskata 
testa statistiskais pamatojums (Vadlīniju par IR/CSA R.7.4.4.2. nodaļa). 

3.5.2.3.2  Datu izvērtēšana, kuri nav iegūti no pētījumiem ar cilvēkiem 

Genotoksicitātes testa datu izvērtēšana jāveic uzmanīgi. Pozitīvi rezultāti, kas ģenerēti tikai ar 
augstām toksiskām/citotoksiskām koncentrācijām, interpretējami uzmanīgi un jāizskata atbildes 
reakcijas esamība/neesamība atkarībā no devas. Negatīvu rezultātu gadījumā, jāizskata in vivo 
toksikokinētiskie rezultāti un cita pieejamā informācija, lai pārliecinātos, ka viela 
sasniegusi mērķorgānu (detalizētu informāciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA R.7.7.4.1. nodaļā). 

3.5.2.4 Lēmums par klasifikāciju 

I pielikums: 3.5.2.3.1. punkts. Nosakot vielu klasifikāciju, ņem vērā eksperimentus, 
kuros nosaka mutagēno un/vai toksisko ietekmi uz vielas iedarbībai pakļauta dzīvnieka 
cilmes un/vai somatiskajām šūnām. Ņem vērā arī mutagēnās un/vai genotoksiskās 
ietekmes, ko nosaka in vitro pārbaudēs. 

I pielikums: 3.5.2.3.9. punkts. Atsevišķo vielu klasificēšana pamatojas uz pieejamo 
pierādījumu kopējo daudzumu, kuru novērtē ar eksperta slēdzienu (sk. 1.1.1.). Tajos 
gadījumos, kad klasificēšanai izmanto vienu atsevišķu pareizi veiktu pārbaudi, tās 
rezultātiem jābūt skaidriem un viennozīmīgi pozitīviem. Ja parādās jaunas un pietiekami 
pamatotas pārbaudes metodes, tās arī var izmantot, lai gūtu vajadzīgos pierādījumus. 
Jāņem vērā arī tas, cik atbilstīgs ir pētījumos izmantotais iedarbības ceļš salīdzinājumā ar 
ceļu, kādā vielas iedarbībai tiek pakļauts cilvēks. 

Klasificēšana kā 1.A kategorijas mutagēns 

Epidemioloģiskie pētījumi nenodrošina pierādījumus, lai vielu klasificētu kā 1.A kategorijas 
mutagēnu. Pārmantotām cilvēku slimībām vairumā gadījumu ir nezināma izcelsme un dažādām 
populācijām ir dažāda slimību izplatība. Tā kā mutācijas genomā izplatīšana ir nejauša, nav 
sagaidāms, ka viena konkrēta viela izraisa vienu konkrētu ģenētisku saslimšanu. Tādēļ maz 
ticams, ka pierādījumus var iegūt no epidemioloģiskiem pētījumiem, lai vielu klasificētu kā 1.A 
kategorijas mutagēnu. 

Klasificēšana kā 1.B kategorijas mutagēns 

Klasificēšanu 1.B kategorijā var pamatot ar pozitīviem rezultātiem no vismaz viena derīga in 
vivo zīdītāju cilmes šūnu mutagenitātes testa. Ja vēl pieejami negatīvi vai šaubīgi dati, 
jāizmanto būtiskāko pierādījumu pieeja un eksperta atzinums. 



353 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

Ja vismaz vienā derīgā in vivo zīdītāju somatisko šūnu mutagenitātes testā ir pozitīvi rezultāti, 
bet nav pieejami dati par zīdītāju cilmes šūnām, ir nepieciešami papildus pierādījumi, lai vielu 
klasificētu kā 1.B kategorijas mutagēnu. Šādiem papildu datiem jāpierāda, ka viela vai tās 
metabolīts(i) in vivo savstarpēji iedarbojas ar cilmes šūnu ģenētisko materiālu. Iespējams iegūt 
atbilstošus pierādījumus no in vivo genotoksicitātes testa ar zīdītāju cilmes šūnām. Turklāt 
cilmes šūnu ģenētiskie bojājumi, ko izraisa vielas iedarbība, var nodrošināt attiecīgo 
informāciju. Ja vēl pieejami negatīvi vai šaubīgi dati, jāizmanto būtiskāko pierādījumu pieeja un 
eksperta atzinums. 

Ja mutagenitāte/genotoksicitāte ir pierādīta in vivo testos un izskatāmā viela ir sistēmiski 
pieejama, vielu var uzskatīt par 1.B kategorijas mutagēnu. Cilmes šūnas, piemēram, 
spermatogoniji, parasti nav aizsargātas no vielas iedarbības ar asins-sēklinieku barjeru, ko 
veido Sertoli šūnas. Šādos apstākļos attiecīgie kritēriji ir norādīti tālāk: 

I pielikums: 3.5.2.2. punkts (izvilkums no 3.5.1. tabulas) 

1.B

kategorija

[...]

– pozitīva(iem) rezultāta(iem), kas gūti somatisko šūnu in vivo pārbaudēs ar zīdītājiem,
kopā ar pierādījumiem, ka viela var potenciāli izraisīt cilmes šūnu mutācijas. Šādus
apstiprinošus pierādījumus var iegūt no cilmes šūnu mutagenitātes vai
genotoksiskajām pārbaudēm in vivo, parādot vielas vai tās metabolīta(u) spēju
mijiedarboties ar cilmes šūnu ģenētisko materiālu;

[…] 

Šis formulējums norāda, ka, lai vielu klasificētu kā 1.B kategorijas mutagēnu, zīdītāju somatisko 
šūnu mutagenitātes in vivo testu rezultātiem ir nepieciešami papildu pierādījumi. Augstāk 
minētājā informācijā norādīti šādu pierādījumu piemēri. No piemēriem ir redzams, ka 
pierādījumiem jābūt eksperimentāliem. Jābūt datiem, kas norāda, ka viela izraisa cilmes šūnu 
mutagenitāti/genotoksicitāti vai tās metabolīts(i) savstarpēji iedarbojas ar cilmes šūnu ģenētisko 
materiālu. Līdz ar to, lai vielu klasificētu kā 1.B kategorijas mutagēnu, papildus zīdītāju 
somatisko šūnu mutagenitātes in vivo testu rezultātiem ir nepieciešami papildu eksperimentāli 
pierādījumi. 

Klasificēšana kā 2. kategorijas mutagēns 

Klasificēšanu 2. kategorijā var pamatot ar pozitīviem rezultātiem no vismaz viena derīga in vivo 
zīdītāju somatisko šūnu mutagenitātes testa, kurā pierādīta mutagēna iedarbība uz 
somatiskajām šūnām. Klasificēšanai 2. kategorijā vēl var izmantot vismaz viena derīga in vivo 
zīdītāju somatisko šūnu genotoksicitātes testa pozitīvus rezultātus, ko atbalsta pozitīvi in vitro 
mutagenitātes testa rezultāti. Pierādīts, ka somatisko šūnu ģenētiskos bojājumus izraisa vielas 
iedarbība, kurai piemīt pozitīvi mutagenitātes rezultāti in vitro testā. Līdz ar to tas var 
nodrošināt attiecīgo informāciju, kas nosaka klasificēšanu 2. kategorijā. In vitro testu rezultāti 
nosaka tikai 2. kategoriju, ja zināms, ka ķīmiskās vielas struktūras izraisa cilmes šūnu 
mutagenitāti. Ja vēl pieejami negatīvi vai šaubīgi dati, jāizmanto būtiskāko pierādījumu pieeja 
un eksperta atzinums. 

Kopumā mutācijas var sadalīt gēnu mutācijās (piemēram, punktveida vai nobīdes mutācijas), 
hromosomu mutācijas (strukturālas hromosomu izmaiņas) un genoma mutācijas (visu 
hromosomu zudums vai ieguvums). Dažādos mutagenitātes testos var noteikt dažādus mutāciju 
veidus un būtiskāko pierādījumu noteikšanā jāņem vērā genotoksiskā iedarbība. Piemēram, 
vielai, kas izraisa tikai hromosomu mutācijas, punktveida mutāciju noteikšanas tests var būt 
negatīvs. Klasificēšana joprojām ir sarežģīta, ja testos, ar kuriem nosaka gēnu mutācijas veidu 
(piemēram, punktveida mutācija), ir pozitīvi rezultāti un testos, ar kuriem nosaka hromosomu  
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mutāciju, ir negatīvi rezultāti. Šādi apstākļi skaidri pamato klasifikāciju, lai gan vairāku testu 
rezultāti ir negatīvi. 

Testa ar intraperitoneālu vielas ievadīšanu somatisko vai cilmes šūnu mutagenitātes noteikšanai 
pozitīvi rezultāti pierāda, ka testētajai vielai ir būtiskas mutagēnas īpašības. Fakts, ka negatīvos 
rezultātus novēro citos ievadīšanas veidos, var būt saistīts ar vielas izkliedi/metabolismu, kas ir 
atkarīgs notestēto dzīvnieku sugām. Nevar izslēgt, ka intraperitoneālos pētījumos ar grauzējiem 
iegūtais pozitīvais testa rezultāts var attiekties tikai uz cilvēkiem. 

Klasifikācija ir pamatota, ja ir iegūti pozitīvi rezultāti vismaz vienā validētā in vivo mutagenitātes 
testā ar intraperitoneālu ievadīšanu vai vismaz vienā validētā un ar in vitro iegūtiem datiem 
papildus apstiprinātā in vivo genotoksicitātes testā ar intraperitoneālu ievadīšanu. Kad ir 
pieejami in vivo papildu dati par perorāli, dermāli vai inhalācijas veidā saņemtas vielas ietekmi, 
lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama būtiskāko pierādījumu pieeja, kas pamatota ar eksperta 
atzinumu. Piemēram, var būt sarežģīti pieņemt lēmumu par klasificēšanu vai neklasificēšanu 
tad, kad ir pozitīvi in vivo dati, kas iegūti vismaz vienā in vivo testā ar intraperitoneālu 
ievadīšanu, bet ir (tikai) negatīvi in vivo dati pēc attiecīgās vielas ievadīšanas perorāli, dermāli 
vai ieelpojot. Šādā gadījumā var būt apstrīdams, ka mutagenitāte un genotoksicitāte ir 
novērojama tikai tad, kad viela organismā ir tādā koncentrācijā, kas nav sasniedzama citādi, kā 
tikai to ievadot intraperitoneāli. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka parasti nav mutagenitātes 
sliekšņa, ja vien nav apstiprināts, ka šāds slieksnis tomēr ir, kā tas ir iespējams saistībā ar 
aneigēniem. Tātad, ja mutagenitāte vai genotoksicitāte ir pierādāma, izmantojot vienīgi 
intraperitoneālu ievadīšanu, tas var nozīmēt, ka varbūt notikušos in vivo testos, izmantojot citus 
vielas ievadīšanas veidus, nekas nav atklāts, jo testa jutība, kad attiecīgā viela ievadīta perorāli, 
dermāli vai inhalācijas veidā, ir zem noteikšanas robežvērtības. 

Tātad 2. kategorijas mutagēnus klasificēt parasti ir iespējams tikai tad, ja mutagenitāte vai 
genotoksicitāte ir novērota in vivo testos ar intraperitoneālu ievadīšanu un ir iegūti negatīvi 
ticami rezultāti in vivo testos, izmantojot citus ievadīšanas veidus. Ticamību ietekmējoši faktori 
ir, piemēram, testētās devas lielums un šķietamie dati par testējamās vielas kinētiku. Tomēr 
konkrētos gadījumos, izmantojot būtiskāko pierādījumu pieeju un eksperta atzinumu, ir 
iespējams noteikt, ka klasifikācija nepiemīt. 

3.5.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Par specifisku mutagenitātes robežkoncentrāciju (SCL) noteikšanu nav izstrādātas detalizētas un 
atzītas vadlīnijas, tāpat, kā tas ir ar kancerogēnām vielām. Standartizētai mutagēnu SCL 
atvasināšanai būtu izstrādājamas tādas vadlīnijas kā, piemēram, T25 koncepcija attiecībā uz 
kancerogēniem, kura  piemērojama visos nozīmīgajos aspektos. Ir vairāki iemesli tam, kādēļ 
mutagēnu SCL nav iespējams noteikt bez visaptverošām vadlīnijām.  Viens no tiem ir tas, ka 
nav izstrādāti specifiski mutagenitātes testi kvantitatīvai atbildreakcijas iegūšanai, turklāt 
atšķiras dažādu mutagenitātes testu jutība saistībā ar mutagēnu noteikšanu. Tādēļ ir ļoti grūti 
aprakstīt minimālās prasības attiecībā uz datiem, kas ļautu standartizēti noteikt SCL. Vēl viens 
praktisks trūkums ir saistīts ar to, ka lielākā daļa iegūto rezultātu nesniedz pietiekamu 
informāciju par devas izraisītu atbildreakciju, īpaši tad, ja testēšana notiek in vivo. Jāsecina, ka 
tādēļ iespējamība noteikt SCL saistībā ar dīgļšūnu mutācijām netiek uzskatīta par ticamu, jo nav 
pieejama standartizēta metode, kas ļautu adekvāti ņemt vērā visu nozīmīgo informāciju. 
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3.5.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Zemāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir norādīta kā papildu norādes. Pirms lēmuma 
pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams 
pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Nē Klasificēšana 
nav iespējama 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vai ir dati par vielas mutagenitāti? 

Jā 

Vai saskaņā ar kritērijiem vielai ir: 
(a) zināms, ka tās izraisa cilvēka cilmes šūnu
pārmantojamas mutācijas, vai
(b) uzskatāms, ka tās izraisa cilvēka cilmes
šūnu pārmantojamas mutācijas.
Kritēriju izmantošanai nepieciešami būtiski
pierādījumi un ekspertu slēdziens.

Jā 

Nē 

Vai atbilstoši kritērijiem viela var būt bīstama 
cilvēkiem, jo ir iespēja, ka tās var izraisīt 

pārmantojamas mutācijas cilvēka cilmes šūnās? 

Kritēriju izmantošanai nepieciešami būtiski 
pierādījumi un ekspertu slēdziens. 

Jā 

Nē 
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3.5.3 Cilmes šūnu mutagēnu maisījumu klasificēšana 

3.5.3.1 Klasificēšanas kritēriji maisījumiem 

Maisījumu klasificēšana balstās uz pieejamiem datiem, kas iegūti, pārbaudot atsevišķas 
maisījuma sastāvdaļas un izmantojot minēto sastāvdaļu robežkoncentrācijas. Retos gadījumos 
klasificēšanu var modificēt katram gadījumam atsevišķi, pamatojoties uz pieejamiem visa 
maisījuma datiem vai pamatojoties uz savienošanas principiem (CLP regulas 6. panta 3. punkts 
un CLP regulas I pielikuma 3.5.3.2. un 3.5.3.3. punkts). 

3.5.3.1.1 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.5.3.2.1. punkts. Maisījumu klasifikācijas pamatā ir pieejamie dati, kas 
gūti, pārbaudot atsevišķas maisījuma sastāvdaļas, izmantojot robežkoncentrāciju, kuru 
sasniedzot, minētās sastāvdaļas  klasificētas kā cilmes šūnu mutagēni. Atsevišķos 
gadījumos klasificēšanai var izmantot maisījumu pārbaužu datus, ja atklājas ietekme, kas 
nav konstatēta atsevišķām sastāvdaļām. Šādos gadījumos pārbaužu rezultātiem par 
maisījumu ir jābūt neapgāžamiem, ņemot vērā devu un citus cilmes šūnu mutagenitātes 
pārbaužu sistēmas faktorus, tādus kā ilgums, novērojumi un analīzes. 

Jāglabā atbilstīga klasificēšanas dokumentācija un pēc pieprasījuma tā jādara pieejama 
izskatīšanai. 

3.5.3.1.2 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.5.3.3.1. punkts. Ja maisījums nav pārbaudīts cilmes šūnu mutagenitātes 
testā, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķām sastāvdaļām un līdzīgiem pārbaudītiem 
maisījumiem (saskaņā ar 3.5.3.2.1. punktu), kas adekvāti raksturo maisījuma bīstamību, šos 
datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. 

Savienošanas principi  izmantojami tikai katram gadījumam atsevišķi (sk. 3.5.4.1. nodaļu). 
Jāatzīmē, ka savienošanas principi nav piemērojami bīstamības klasēm: 
• bīstami maisījumi ar augstu koncentrāciju,

• interpolācija vienas bīstamības klases ietvaros Sk. 

CLP regulas I pielikuma 1.1.3.3. un 1.1.3.4. nodaļa). 

3.5.3.2 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas ietekmē maisījuma klasificēšanu 

I pielikums: 3.5.3.1.1. punkts. Maisījumu pieskaita mutagēniem, ja vismaz viena no 
sastāvdaļām ir pieskaitāma 1.A kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas 
mutagēnam un ir atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo 
robežvērtību/robežkoncentrāciju attiecīgi 1.A kategorijai, 1.B kategorijai vai 2. 
kategorijai, kā tas norādīts 3.5.2. tabulā. 

3.5.2. tabula 
Maisījuma, kas klasificēts kā cilmes šūnām mutagēns, sastāvdaļu vispārīgās 

robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

Klasificētā sastāvdaļa 
Robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, maisījums jāklasificē šādi: 

1. kategorijas mutagēns 2. kategorijas mutagēns

1 A kategorija 1 B kategorija
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1.A kategorijas
mutagēns

≥ 0,1% — — 

1.B kategorijas
mutagēns

— ≥ 0,1% — 

2. kategorijas mutagēns — — ≥ 1,0% 

Piezīme 

Tabulā norādītās robežkoncentrācijas attiecas uz cietām vielām vai šķidrumiem (masas 
vienības), kā arī uz gāzēm (tilpuma vienības). 

Iespējamība pašklasifikācijas procesā noteikt SCL saistībā ar dīgļšūnu mutācijām netiek 
uzskatīta par ticamu, jo nav pieejama standartizēta metode, kas ļautu adekvāti ņemt vērā visu 
nozīmīgo informāciju (sk. 3.5.2.5. nodaļu). 

3.5.3.3 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Zemāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir norādīta kā papildu norādes. Pirms lēmuma 
pieņemšanas loģikas izmantošanas personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams 
pārzināt klasificēšanas kritērijus. Šis lēmuma loģika atšķiras no sākotnējām GHS vadlīnijām 
nolūkā piemērot to CLP prasībām. 

Klasificēšana, kuras pamatā ir atsevišķas maisījuma sastāvdaļas 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 1. kategorijas mutagēnas 
koncentrācijā ≥ 0,1%? 

Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 2. kategorijas mutagēnas 
koncentrācijā ≥ 1,0%? 

Jā 

Nē 
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Modificēta klasificēšana katram gadījumam atsevišķi 

Testā iegūtos datus par maisījumu var izmantot, kad tiek pierādīti efekti, kas nav atklāti 
atsevišķo sastāvdaļu novērtēšanas rezultātos (CLP regulas I pielikums, 3.5.3.2.1. nodaļa, skatīt 
arī CLP regulas 6. panta 3. punktu). 

Vai par maisījumu 
pieejamie testēšanas 

dati pierāda 
mutagenitāti, kas nav 

atklāta, vērtējot 
datus par 

atsevišķajām vielām? 

Nē 

Vai var izmantot 
savienošanas 

principu? 

Jā 

Jā 

Vai saistībā ar maisījuma 
testēšanas rezultātiem ir 
ņemts vērā devas lielums 
un citi faktori, piemēram, 
dīgļšūnu mutagenitātes 
testa ilgums, izdarītie 

novērojumi un analīzes 
(piemēram, statistiskā un 

testa jutības analīze)? 

Nē 

Jā 

Klasificē 
atbilstoša

jā 
kategorijā 

Bīstami 

 vai 

Uzmanību vai 

Nav 
klasifikācijas 

Nē 
Sk. iepriekš: Klasificēšana, kuras pamatā ir 
atsevišķas maisījuma sastāvdaļas. 
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3.5.4 Paziņošana par bīstamību ar cilmes šūnu mutagenitātes marķējuma elementiem 

3.5.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 3.5.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.5.3. tabulu. 

3.5.3. tabula 

Cilmes šūnu mutagenitātes marķējuma elementi 

Klasifikācija 
1. kategorija

(1.A, 1.B kategorija) 
2. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums 

H340: Var izraisīt 
ģenētiskus bojājumus 

(norādīt iedarbības ceļu, 
ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi 

iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H341: Ir aizdomas, ka var 
izraisīt ģenētiskus 
bojājumus (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 

nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 

bīstamību) 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana 

P201 

P202 

P281 

P201 

P202 

P281 

Drošības prasību apzīmējums 
Novēršana 

P201 

P202 

P280 

P201 

P202 

P280 

Drošības prasību apzīmējums 
Reakcija P308 + P313 P308 + P313 

Drošības prasību apzīmējums 

Uzglabāšana 
P405 P405 

Drošības prasību apzīmējums 

Iznīcināšana 
P501 P501 
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Bīstamības apzīmējumā, kas piemērojams paziņošanai par cilmes šūnu mutagenitāti, jānorāda 
iedarbības ceļš, ja viennozīmīgi pierādīts, ka citi iedarbības ceļi neizraisa efektu. Visiem trim 
iedarbības ceļiem jānodrošina dati saskaņā ar in vivo testiem, kuros skaidri norādīts, ka pozitīvi 
rezultāti ir tikai vienam iedarbības ceļam. Šiem rezultātiem jābūt saderīgiem ar iedarbības 
veidu. Tomēr tas pastāv reti. Parasti nav jāmaina vispārējais bīstamības apzīmējums, norādot 
iedarbības ceļu.  

3.5.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

Vielām un maisījumiem, kas pēc CLP regulas klasificēti kā cilmes šūnām mutagēni, nav papildu 
marķējuma noteikumu, tomēr jāņem vērā REACH regulas XVII pielikumā norādītie noteikumi. 
Uz vielu un maisījumu iepakojuma, kas satur vielas ar koncentrāciju, kurām ir nepieciešama 
klasificēšana cilmes šūnu mutagenitātes 1.A vai 1.B kategorijā, labi redzamā, salasāmā un 
nepārprotamā veidā jānorāda šāds apzīmējums: “Ierobežots lietošanai profesionāļiem” (REACH 
regulas XVII pielikuma 29. punkts. Regulā ir aprakstītas arī atkāpes). 

3.5.5 Pārklasifikācija vielām un maisījumiem, kas klasificēti cilmes šūnu 
mutagenitātes bīstamības klasē saskaņā ar DSD un DPD direktīvu vai saskaņā ar 
bīstamo kravu klasifikāciju 

Vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā cilmes šūnu mutagēni, parasti iespējama tiešā 
pārveidošana.  

CLP regulā tiek skaidri atdalīti in vivo mutagenitātes testi un in vivo genotoksicitātes testi 
klasificēšanas nolūkiem. Dažos gadījumos, kas notiek ļoti reti (ja vispār notiek), piemēro citu 
klasifikāciju, ja netiek izmantots ekspertu atzinums. 

Piemēram, pozitīvi rezultāti no pētījumiem par mutagēnu iedarbību uz cilvēku cilmes šūnām 
atbilstoši CLP regulai nosaka klasifikāciju 1.B kategorijā. Savukārt pēc DSD direktīvas kritērijiem 
nav skaidrs, kā veikt klasificēšanu. Lai pēc CLP regulas piešķirtu 2. kategoriju, in vivo somatisko 
šūnu genotoksicitātes testu rezultāti jāpamato ar in vitro datiem. Savukārt pēc DSD direktīvas 
in vivo datus nav obligāti jāpamato  ar in vitro datiem. Tomēr jāņem vērā, ka sākumpunktā jau 
tiek izmantoti tieši in vitro testi. 
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3.6 KANCEROGENITĀTE 

3.6.1 Definīcija un vispārīgi apsvērumi kancerogenitātes klasifikācijai 

I pielikums: 3.6.1.1. punkts. Kancerogēns ir viela vai vielu maisījums, kas ierosina 
vēzi veicina tā veidošanos. Vielas, kas atbilstīgi veiktos eksperimentālos pētījumos ar 
dzīvniekiem ir ierosinājušas labdabīgus un ļaundabīgus audzējus, arī uzskata par 
iespējamiem vai aizdomas viesošiem kancerogēniem attiecībā uz cilvēku, ja vien nav 
stingru pierādījumu par to, ka audzēju veidošanās mehānismam nav sakara ar cilvēkiem. 

Precīzāk izsakoties, ķīmiskās vielas tiek definētas kā kancerogēnas, ja tās ierosina audzējus, 
veicina to veidošanos un/vai ļaundabīgumu (malignizāciju) vai saīsina laiku līdz audzēja rašanās 
brīdim. Labdabīgi audzēji, kas var progresēt un kļūt par ļaundabīgiem, parasti tiek uzskatīti par 
ļaundabīgiem audzējiem. Ķīmiskās vielas var ierosināt vēža veidošanos neatkarīgi no iedarbības 
ceļa (piemēram, ieelpojot, uzņemot ar pārtiku, uzklājot uz ādas vai injicējot), bet kancerogēnais 
potenciāls un kancerogēnā ietekme var būt atkarīgi no iedarbības apstākļiem (piemēram, 
iedarbības ceļa, līmeņa, modeļa un ilguma). 

Kancerogēnās ķīmiskās vielas parasti tiek iedalītas atbilstoši pieņemtajam iedarbības veidam –
neirotoksiskas vielas vai vielas, kas nav neirotoksiskas (sk. 3.6.2.3.2. iedaļas k) apakšsadaļu). 

Viela tiek klasificēta kā kancerogēna, ņemot vērā klasificēšanai pieejamo datu pierādījumu spēku, 
kā arī attiecīgi ņemot vērā apsvērumus par visu citu būtisko pieejamo informāciju (pierādījumu 
daudzumu). Pierādījumu spēks paredz audzēju uzskaiti pētījumos ar cilvēkiem un dzīvniekiem un 
to statistiskā nozīmīguma noteikšanu. Jāņem vērā vairāki citi faktori, kas ietekmē vispārējo 
varbūtību, ka viela rada kancerogēnu bīstamību cilvēkiem (pierādījumu daudzuma noteikšana). 
Papildus vērā ņemamo faktoru saraksts ir garš, un tam jāizmanto aktuālākā zinātniskā 
informācija. Atzīts, ka vairumā gadījumu, lai kancerogenitātes klasifikācijai noteiktu atbilstošāko 
kategoriju, nepieciešams ekspertu slēdziens. 

3.6.2 Vielu klasificēšana, nosakot kancerogenitāti 

3.6.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Kancerogēnus var noteikt epidemioloģiskos pētījumos, pētījumos ar dzīvniekiem un/vai citos 
atbilstošos veidos, kas var būt (kvantitatīvā) struktūras/darbības attiecību ((Q)SAR) analīze un/
vai ekstrapolācija no strukturāli līdzīgām vielām (savstarpējas atsauces). Turklāt informāciju par 
kancerogēno potenciālu iespējams iegūt cilmes šūnu in vivo un in vitro, kā arī somatisko šūnu 
mutagenitātes pētījumos, in vitro šūnu transformācijas pārbaudēs un starpšūnu spraugu 
savienojumu saziņas (GJIC) testos. 

Vadlīnijās par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu (IR/CSA) R.7.7.9. nodaļā 
(Kancerogenitātes informācijas prasības) un R.7.7.10.  nodaļā (Kancerogenitātes informācija un 
tās avoti) sniegtas plašas norādes par datu prasībām, informācijas avotiem un stratēģijām 
iespējamo kancerogēnu identificēšanai, kā arī R.7.7.3. nodaļā (Mutagenitātes informācija un tās 
avoti) ir aprakstīti potenciālie mutagēni.  

Detalizētu informāciju par datiem, kas nav iegūti testos, skatiet šo Vadlīniju 3.6.2.3.4. nodaļā. 

3.6.2.2 Vielu klasificēšanas kritēriji 

Vielas tiek klasificētas atbilstoši to potenciālam cilvēkiem izraisīt vēzi. Dažos gadījumos tieši 
pierādījumi par kancerogenitāti cilvēkiem būs iegūti epidemioloģiskos pētījumos. Tomēr vairumā 
gadījumu pieejamā informācija par kancerogenitāti primāri būs iegūta no pētījumiem ar 
dzīvniekiem. Šajā gadījumā jāizskata pētījumu ar dzīvniekiem attiecināmība uz cilvēkiem. 
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I pielikums: 3.6.2.1. punkts. Lai klasificētu kancerogenitāti, vielas tiek pieskaitītas 
vienai no divām kategorijām, pamatojoties uz pierādījumu spēku un papildu 
apsvērumiem (pierādījumu daudzumu). Dažos gadījumos var būt pamatota klasificēšana 
pēc iedarbības ceļa, ja var pārliecinoši pierādīt, ka neviens cits iedarbības ceļš nerada 
bīstamību. 

3.6.1. tabula 

Kancerogēnu bīstamības kategorijas 

Kategorija Kritēriji 

1. Kategorija Zināmi vai iespējami kancerogēni 
Vielu pieskaita 1. kategorijas kancerogēniem, pamatojoties uz 
epidemioloģiskiem datiem un/vai datiem, kas iegūti pētījumos ar 
dzīvniekiem. Vielu var iekļaut 

1.A kategorija

1.B kategorija

1.A kategorijā, ja ir zināms par tās kancerogēno potenciālu attiecībā
uz cilvēku (klasifikācijas pamatā lielākoties ir pētījumos ar cilvēkiem
gūti dati), vai
1.B kategorijā, ja ir pieņēmumi par tās kancerogēno potenciālu
attiecībā uz cilvēku (klasifikācijas pamatā lielākoties ir pētījumos ar
dzīvniekiem gūti dati).

Klasificēšana 1.A un 1.B kategorijā pamatojas uz pierādījumu spēku 
un citiem apsvērumiem (sk. 3.6.2.2. sadaļu). Šādus pierādījumus 
var iegūt: 

– no pētījumiem par cilvēkiem, kuru gaitā konstatē cēloņseku
sakarību starp cilvēkiem, kas bijuši pakļauti vielas iedarbībai, un
vēža veidošanos (zināmi kancerogēni attiecībā uz cilvēkiem); vai

– eksperimentējot ar dzīvniekiem, ja ir pietiekami pierādījumi (1)
par kancerogenitāti dzīvniekiem (pieņemtie kancerogēni attiecībā
uz cilvēku).

Papildus katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz zinātnisku 
slēdzienu, var pieņemt, ka viela ir kancerogēna cilvēkam, balstoties 
uz pētījumiem, kuros ir ierobežoti pierādījumi par kancerogenitāti 
cilvēkiem un ierobežoti pierādījumi par kancerogenitāti izmēģinājuma 
dzīvniekiem. 

2. Kategorija Aizdomas par kancerogenitāti cilvēkiem 

Vielu pieskaita 2. kategorijai, balstoties uz pierādījumiem, kas 
iegūti pētījumos ar cilvēkiem un/vai dzīvniekiem, bet kas nav 
pietiekami, lai vielu pieskaitītu 1.A vai 1.B kategorijai, pamatojoties 
uz pierādījumu spēku un papildu apsvērumiem (sk. 
3.6.2.2. sadaļu). Šādus pierādījumus var iegūt vai nu no 
ierobežotiem (1) pierādījumiem par kancerogenitāti pētījumos par 
cilvēkiem, vai no ierobežotiem pierādījumiem par kancerogenitāti 
pētījumos ar dzīvniekiem. 

(1) Piezīme: sk. 3.6.2.2.4. punktu.
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3.6.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

I pielikums: 3.6.2.2.1. punkts. Vielas klasificē kā kancerogēnas, balstoties uz datiem, 
kas gūti ticamos un pieņemamos pētījumos, un klasificēšanu izmanto vielām, kurām 
piemīt īpašības izraisīt vēzi. Izvērtēšana balstās uz visiem esošajiem datiem, recenzētiem 
publicētiem pētījumiem un papildus pieņemamiem datiem. 

I pielikums: 3.6.2.2.2. punkts. Vielas pieskaitīšana kancerogēniem ir process, kas 
ietver divus savstarpēji saistītus nolēmumus: pierādījumu stipruma izvērtēšanu un visas 
citas attiecīgās informācijas apsvēršanu, lai vielas, kas cilvēkam var radīt vēzi, tiktu 
ieskaitītas bīstamības kategorijā. 

Lai vielu klasificētu kā kancerogēnu ir nepieciešams ekspertu slēdziens un daudzu dažādu 
faktoru izvērtēšana (pierādījumu spēks un daudzums). Vadlīnijās tiek nodrošināta datu analīzes 
pieeja, nevis stingri un precīzi noteikumi. Klasificēšanā var izmantot pakāpenisku pieeju, 
sistemātiski izvērtējot visus faktorus – gan pierādījumu daudzumu, gan pierādījumu spēku, kas 
var ietekmēt rezultātu. Šāda pieeja, iekļaujot šo faktoru izvērtēšanu, iekļauta McGregor et al, 
2009 un Boobis et al, 2006. Sistemātisku izvērtējumu pamats, ko starptautiskā līmenī var veikt 
konsikventā veidā, aprakstīts šādos materiālos: Starptautiskā ķīmisko vielu drošības programma 
(IPCS) ”Conceptual Framework for Evaluating a Mode of Action for Chemical 
carcinogenesis” (2001), Starptautiskais Dzīvības zinātņu institūts (ILSI) ”Framework for Human 
Relevance Analysis of Information on Carcinogenic Modes of Action” (Meek et al 2003; Cohen et 
al, 2003, 2004) un Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC, 2006 preambula, B sadaļa), lai 
gan tajos nav paredzēts nodrošināt atzīmējamo kritēriju sarakstus. 

Īpaši vērā ņemami apsvērumi aprakstīti CLP regulas I pielikuma 3.6.2.2.3. nodaļā (sk. 3.6.2.3.1. 
nodaļu), kā arī citi svarīgi vērā ņemami faktori ir norādīti CLP regulas I pielikuma 
3.6.2.2.6. nodaļā (sk. 3.6.2.3.2. nodaļu). Šajās vadlīnijās sniegti papildu norādījumi par 
šiem svarīgajiem faktoriem. 
3.6.2.3.1  Konkrēti apsvērumi klasificēšanai 

Starp CLP regulas un IARC klasificēšanas kritērijiem pastāv cieša saikne. Daļa no kritērijiem ir 
IARC definīcijas par pietiekamiem un ierobežotiem pierādījumiem (CLP regulas I pielikuma 
3.6.2.2.3. nodaļa). Tomēr IARC kritēriji “pietiekams” un “ierobežots” tiek definēti šādi: “Zināms, 
ka tālāk aprakstītajos šo kritēriju izvērtējumos nav iespējams ietvert visus faktorus, kas var 
attiekties uz kancerogenitātes izvērtēšanu. Ņemot vērā visus attiecīgos zinātniskos datus, Darba 
Grupa var vielai noteikt augstāku vai zemāku kategoriju, kā būtu nosakāms atbilstoši striktai šo 
kritēriju interpretācijai.” (IARC 2006 preambula, 6. nodaļa, Izvērtēšana un pamatojums). Šajā 
teikumā tiek uzsvērts, ka noteiktos apstākļos ekspertu slēdziens var būt nozīmīgāks par IARC 
kritēriju “pietiekams” un “ierobežots” stingru interpretēšanu. Šie paši ierobežojumi ir 
piemērojami pašreizējiem kritērijiem, nosakot, ka nepieciešams ekspertu slēdziens un ka tas var 
būt būtiskāks par definīciju striktu interpretēšanu. 

I pielikums: 3.6.2.2.3. punkts. Pierādījumu spēks paredz audzēju uzskaiti pētījumos par 
cilvēkiem un dzīvniekiem un to statistiskā nozīmīguma noteikšanu. Pietiekama pieredze par 
cilvēkiem norāda uz cēloņsakarību starp cilvēku pakļautību vielu ietekmei un vēža 
veidošanos, turpretim pietiekama pieredze eksperimentos ar dzīvniekiem norāda uz 
cēloņsakarību starp vielu un paaugstinātu audzēju sastopamību. Pierādījumi par cilvēkiem 
ir ierobežoti, ja ir pozitīva saikne starp pakļautību vielas iedarbībai un vēzi, bet 
cēloņsakarību konstatēt nevar. Pierādījumi par dzīvniekiem ir ierobežoti, ja dati liek domāt 
par kancerogēnu ietekmi, bet to ir mazāk nekā pietiekami. Termini “pietiekams” un 
“ierobežots” šajā tekstā ir lietoti tā, kā tos definējusi Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra 
(IARC) turpmāk norādītajā nozīmē: 

(a) Kancerogenitāte attiecībā uz cilvēkiem
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Pierādījumus, kas attiecībā uz kancerogenitāti gūti pētījumos ar cilvēkiem, iekļauj 
vienā no šādām kategorijām: 

– kancerogenitātes pierādījumi ir pietiekami: konstatēta cēloņsakarība starp aktīvās
vielas iedarbību un cilvēka audzēju, t. i., pētījumos, kuros varēja diezgan
pārliecinoši izslēgt nejaušības, novirzes un sajaukšanas iespējamību, ir novērota
pozitīva korelācija starp konkrētās vielas iedarbību un audzēju.

– Kancerogenitātes pierādījumi ir ierobežoti: novērota pozitīva korelācija starp
aktīvās vielas iedarbību un audzēju, kuras cēloņsakarību interpretē kā ticamu, taču
nejaušības, novirzes vai sajaukšanas iespējamību nevarēja pārliecinoši izslēgt.

(b) Kancerogenitāte attiecībā uz izmēģinājuma dzīvniekiem
Kancerogenitāti attiecībā uz izmēģinājuma dzīvniekiem var novērtēt, izmantojot 
parastos biotestus, biotestus, kuros izmanto ģenētiski modificētus dzīvniekus, un 
citus in vivo biotestus, kuros pēta vienu vai vairākus kritiskos kanceroģenēzes 
posmus. Ja nav datu, kas gūti parastos ilgtermiņa biotestos vai testos, kuru beigu 
punkts ir neoplāzija, tad, vērtējot pierādījumus par kanceroģenēzi izmēģinājumu 
dzīvniekos,  jāņem vērā konsekventi un apstiprinoši rezultāti no dažādi modelētiem 
izmēģinājumiem, kuros pēta dažādus kanceroģenēzes daudzpakāpju procesa 
posmus. Kancerogenitātes pierādījumus, kas gūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, 
iekļauj vienā no šādām kategorijām: 

– kancerogenitātes pierādījumi ir pietiekami: konstatēta cēloņsakarība starp aktīvo
vielu un ļaundabīgu neoplazmu biežumu vai atbilstīgu labdabīgu un ļaundabīgu
neoplazmu kombināciju a) divām vai vairākām dzīvnieku sugām vai b) divos vai
vairākos neatkarīgos vienas sugas pētījumos, kas veikti dažādos laikos vai dažādās
laboratorijās, vai, izmantojot dažādas shēmas. Pietiekamus pierādījumus var
nodrošināt arī lielāks audzēju skaits vienas sugas abu dzimumu dzīvniekiem, ko
novēro prasmīgi organizētā pētījumā, kurš vislabāk veikts saskaņā ar labu
laboratorijas praksi. Var uzskatīt, ka viens pētījums ar vienu sugu un viena
dzimuma dzīvniekiem ir sniedzis pietiekamus kancerogenitātes pierādījumus, ja ir
novērota neierasti strauja ļaundabīgu neoplazmu attīstība attiecībā uz to biežumu,
atrašanās vietu, audzēja veidu vai dzīvnieku vecumu, kad sāk veidoties audzējs, vai
arī tad, ja  iegūti pārliecinoši dati par audzējiem vairākās vietās.

– Kancerogenitātes pierādījumi ir ierobežoti: dati liek domāt par kancerogēnu
iedarbību, taču tie ir pārāk ierobežoti, lai izdarītu galīgu izvērtēšanu, jo, piemēram,
a) pierādījumi par kancerogenitāti  iegūti tikai vienā izmēģinājumā, b) ir
neatrisināti jautājumi par šo pētījumu sagatavošanas, realizēšanas vai rezultātu
interpretēšanas atbilstību, c) aktīvā viela palielina tikai labdabīgu neoplazmu vai
veidojumu ar neskaidru neoplastisku potenciālu biežumu vai d) kancerogenitātes
pierādījumi ir iegūti tikai tādos pētījumos, kuros novērota tikai aktivitātes
veicināšana dažos audos vai orgānos.

Pētījumiem ar cilvēkiem, epidemioloģisku pētījumu kvalitātei un spēkam, nepieciešams ekspertu 
izvērtējums un, ja adekvātas kvalitātes dati pierāda iedarbību un vēža veidošanās 
cēloņsakarību, parasti tiek piešķirta 1.A kategorija. Vadlīnijās par IR/CSA, R.7.7.10.2. nodaļā 
detalizētāk aprakstīti pieejami par cilvēkiem iegūti epidemioloģiskie dati un datu ierobežojumi. 
Ja par cilvēkiem iegūtiem datiem ir pietiekami daudz šaubu, iespējams atbilstošāka ir 
klasificēšana 1.B kategorijā. No otras puses, epidemioloģiskie pētījumi var būt kļūdaini, 
iedarbības izvērtēšanas un/vai ierobežota jutības un statistiskā spēka neskaidrības dēļ, lai 
apstiprinātu pētījumos ar dzīvniekiem noteiktās vielas kancerogēnās īpašības (WHO Darba 
Grupa, 2000). 
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3.6.2.3.2  Papildu apsvērumi klasificēšanai 

I pielikums: 3.6.2.2.4. punkts. Papildu apsvērumi (kā daļa no pierādījumu daudzuma 
pieejas, sk. 1.1.1.). Papildus tam, ka jānosaka pierādījumu spēks attiecībā uz 
kancerogenitāti, jāņem vērā vairāki citi faktori, kas ietekmē vispārējo varbūtību, ka viela 
rada kancerogēnu bīstamību cilvēkiem. Pilns faktoru saraksts, kas ietekmē šos 
nolēmumus, būtu ļoti garš, bet svarīgākie no tiem tiks aplūkoti turpmāk. 
I pielikums: 3.6.2.2.5. punkts. Faktorus var aplūkot kā tādus, kas palielina vai 
samazina aizdomas par kancerogenitāti attiecībā uz cilvēkiem. Relatīvais uzsvars, kas tiek 
likts uz katru faktoru, ir atkarīgs no atbilstīgā pierādījumu daudzuma un koherences. 
Kopumā ir izvirzīta prasība pēc pilnīgākas informācijas, lai samazinātu, nevis palielinātu 
aizdomas par kancerogenitāti. Lai katrā atsevišķajā gadījumā izvērtētu konstatācijas 
attiecībā uz audzējiem un citus faktorus,  jāizmanto papildu apsvērumi. 
I pielikums: 3.6.2.2.6. punkts. Daži svarīgi faktori, kurus var ņemt vērā, novērtējot 
aizdomu vispārējo līmeni, ir: 

(a) audzēja tips un sastopamības priekšvēsture,

(b) reakcija vairākās vietās,

(c) bojājumu malignizācija,

(d) samazināts audzēju latentums,

(e) vai reaģē viens vai abi dzimumi,

(f) vai reaģē viena suga vai vairākas sugas,

(g) vai ir struktūras līdzība ar vielu(ām), kuru kancerogenitāte ir pierādīta,

(h) kādā ceļā notikusi iedarbība,

(i) absorbcijas, izplatības, vielu maiņas un izdalīšanās salīdzinājums starp
izmēģinājuma dzīvniekiem un cilvēkiem,

(j) iespējamība, ka pārbaudes devas izrādīsies pārmērīgi toksiskas,

(k) iedarbības veids un tā būtiskums attiecībā uz cilvēku, tāds kā citotoksiskums ar
augšanas stimulāciju, mitoģenēze, imunodepresija, mutagenitāte.

[…] 

Kā norādīts iepriekš, par dzīvniekiem iegūtu kancerogenitātes datu izvērtēšanai jāņem vērā 
vairāki svarīgi papildu faktori, kas var palielināt vai samazināt šaubu līmeni un klasifikācijas 
kategoriju. Saraksts CLP regulas I pielikuma 3.6.2.2.6. nodaļā nav pilnīgs. Katrs no šiem 
faktoriem ir atsevišķi aprakstīts tālāk. 

a) Audzēja tips un sastopamības priekšvēsture

Lai pieņemtu lēmumu par novēroto audzēju būtiskumu attiecībā uz cilvēkiem, informācija par 
audzēja veidu, tostarp tā bioloģiju, ir neaizvietojama. 

Kancerogēnā iedarbība eksperimentos ar dzīvniekiem pēc noklusējuma uzskatāma par būtisku 
attiecībā uz cilvēkiem un tiek ņemta vērā klasificēšanā. Konkrēto audzēja veidu var izslēgt no 
klasificēšanas tikai, ja ir pietiekami daudz pierādījumu, kas norāda, ka noteiktais audzēja veids 
nav attiecināms uz cilvēkiem. 

Kancerogenitātes pētījumi liecina, ka vairāki dzīvniekiem diagnosticēti audzēju veidi nav 
raksturīgi cilvēkiem. Ja paredzams, ka vairāki audzēji neattiecas uz cilvēkiem, katram audzēja 
veidam nepieciešams pamatojums. Konkrēta audzēja rašanās  jāpamato  ar  zinātniski 
skaidriem argumentiem. 
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Pastāv vairāki iemesli, kāpēc dzīvniekiem novērotie audzēji neattiecas uz cilvēkiem vai izraisa 
mazākas bažas. Vairumā no šiem gadījumiem iedarbības veids, kas saistīts ar audzēja 
veidošanos, nav sastopams cilvēkiem (sk. šīs iedaļas k) apakšsadaļu). Dažos gadījumos audzējs 
var rasties no audiem, kas, kā zināms, testētajām sugām ir pārmērīgi jutīgi pret noteiktiem 
audzējiem un līdz ar to pieņemams, ka uz cilvēkiem mazāk attiecas. Dažos gadījumos audzējs 
raksturīgs audiem, kas nav ekvivalenti cilvēkiem. 

Audzēji audos, kuri neattiecas uz cilvēkiem 

Daži audi no biežāk lietotajām dzīvnieku sugām nav ekvivalenti cilvēkiem. Audzēji, kas veidojas 
šajos audos, ir norādīti tālāk: 

• priekškuņģa audzēji grauzējiem pēc kairinošas vai kodīgas, nemutagēnas vielas
mākslīgas ievadīšanas. Grauzējiem kuņģi divās daļās sadala mukoepidermoīds
savienojums, kas atdala plakanšūnu un dziedzeru epitēliju. Proksimālā daļa jeb
priekškuņģis ir bez dziedzeriem; tā ir nepārtraukti savienota ar barības vadu, un tās
iekšpuse ir izklāta ar keratinizētu, stratificētu plakanšūnu epitēliju. Lai gan cilvēkiem
nav priekškuņģa, viņiem mutes dobumā un barības vada augšējās divās trešdaļās ir
salīdzināmi plakanšūnu epitēlija audi. Skatīt arī šīs iedaļas k) apakšsadaļu, IARC
2003. gada un RIVM 2003. gada ziņojumus;

• Cimbala dziedzeru audzēji. Cimbala dziedzeri atrodas auss kanāla priekšējā un
mugurējā daļā zem plakanšūnu epitēlija. Žurkām dziedzera ārējā daļa ir 3 līdz
5 milimetrus diametrā;

• audzēji Hardera dziedzeros. Hardera dziedzeri ir visiem mugurkaulniekiem, kam ir
mirkšķināšanas membrāna jeb trešais plakstiņš. Tie atrodas acs dobuma
mirkšķināšanas membrānā aiz acs ābola, aptverot redzes nervu. Cilvēkiem šis plakstiņš
ir rudimentārs.

Audzēji, kas veidojas šajos audos, liecina, ka vielai ir potenciāls izraisīt kancerogēnu iedarbību 
testētajām sugām. Nav iespējams automātiski izslēgt, ka viela varētu izraisīt līdzīgus 
salīdzināmo šūnu/audu audzējus cilvēkiem (piemēram, citu epitēlija audu plakanšūnu 
audzējus). Lai izlemtu, vai šie konstatējumi atbalsta klasificēšanu, pilnīgas audzēju atbildes 
reakcijas (t. i., ja audzēji ir arī citās vietās) un pieņemtā iedarbības veida kontekstā jāveic 
rūpīga izvērtēšana un jāsaņem ekspertu slēdziens. Tomēr maz ticams, ka klasificēšana tiks 
veikta, ja audzēji novēroti tikai šajos audos, bet citi audzēji nav novēroti. Tomēr šāda 
noteikšana jāizvērtē rūpīgi, nosakot kancerogēno potenciālu, iedarbojoties uz cilvēkiem; 
jāizvērtē arī jebkuru citu audzēju esamība attālās vietās. 

Sastopamības priekšvēsture un vēsturisko kontroles datu izvērtēšana 

Visi statistiski nozīmīgie audzēju paaugstinātas sastopamības gadījumi, īpaši, ja pastāv devas 
un reakcijas attiecības, parasti uzskatāmi par pozitīviem kancerogēnās darbības pierādījumiem. 
Tomēr dažos gadījumos rezultāti norāda uz apstrādāto dzīvnieku audzēju paaugstinātu 
sastopamību, kas ir tuvu bioloģiskā un/vai statistiskā nozīmīguma robežai, vai arī tiek novērota 
paaugstināta spontānu audzēju sastopamība, un tādā gadījumā ļoti ieteicams veikt audzēju 
sastopamības biežuma un audzēju vēsturisko kontroles datu salīdzinājumu. 

Vēsturiskie kontroles dati nodrošina noderīgu informāciju par audzēju veidu raksturīgajām 
īpatnībām un izplatību, kā arī par sastopamības biežumu konkrētam celmam/sugai, kas var 
nebūt atspoguļots vienlaicīgās kontroles rezultātos attiecībā uz audzējiem nevienā atsevišķā 
pētījumā. Tas var būt īpaši būtiski dzīvnieku celmiem, kam pastāv tendence spontāni izveidoties 
konkrētam audzēja veidam ar mainīgu un iespējami augstu sastopamību. Šajā gadījumā 
audzēju sastopamība apstrādātajā grupā var būt ievērojami augstāka nekā vienlaicīgās 
kontroles grupā, tomēr tā joprojām var būt konkrēta audzēja veida vēsturiskās sastopamības 
biežuma diapazonā konkrētajai sugai, tāpēc var nenodrošināt uzticamus pierādījumus par 
kancerogenitāti, kas saistīta ar iedarbību. 

 Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 



367 
Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 

Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

Daži piemēri attiecībā uz dzīvnieku audiem, kam ir augsta spontānu audzēju sastopamība: 

• virsnieru feohromocitoma F344 žurku tēviņiem (NTP, 2007a), Sprague-Dawley žurkām
(NTP, 2005; RIVM, 2001; Ozaki et al., 2002);

• hipofīzes adenomas F344 žurkām (NTP, 2007a), Sprague-Dawley žurkām (NTP 2005;
RIVM 2005);

• piena dziedzeru audzēji (adenomas un karcinomas) Sprague-Dawley žurku mātītēm
(NTP, 2005);

• mononukleāro šūnu leikēmija F344 žurkām (NTP, 2007a; RIVM, 2005);

• aknu audzēji B6C3F1 pelēm (NTP, 2007b; Haseman et al. 1998; Battershill, J.M. and
Fielder, R.J., 1998);

• Leidiga šūnu adenomas F344 žurku tēviņiem (Cook et al., 1999; Mati et al., 2002;
RIVM, 2004; ES specializēto ekspertu ziņojums, 2004 (EU Specialised Experts
Report, 2004)).

Lai reti sastopamiem audzējiem izvērtētu marginālā sastopamības pieauguma bioloģisko nozīmi, 
var būt vērtīgi izmantot vēsturiskos datus. Ja noteikta audzēja veida sastopamības biežums ir 
nedaudz pieaudzis  un vēsturiskie dati norāda, ka tas notiek ļoti reti un maz ticams, ka noticis 
nejauši, tas var pamatot secinājumus par kancerogenitāti bez nepieciešamības pēc statistiski 
nozīmīga sastopamības biežuma palielinājuma. 

Vēsturiskie dati jālieto tikai atsevišķos gadījumos, ņemot vērā izvērtējamā pētījuma atbilstību 
un vēsturisko kontroles datu būtiskumu. Vispārīgi runājot, vēsturisko kontroles datu kopa pēc 
iespējas tuvāk jāsalīdzina ar izvērtējamo pētījumu. Vēsturiskajiem datiem jābūt no viena 
dzīvnieku celma/sugas un ideālā variantā — no vienas laboratorijas, lai mazinātu jebkādas 
sajaukšanas iespējas, kas varētu rasties laboratorijas apstākļu, pētījuma apstākļu, dzīvnieku 
piegādātāju, audzēšanas u. c. iemeslu  dēļ. Zināms arī, ka laika gaitā var mainīties audzēju 
sastopamības biežums kontroles dzīvniekiem tādu faktoru dēļ kā ģenētiskās nobīdes, 
patoloģisko izmaiņu/audzēju veidu diagnostikas kritēriju izmaiņas un audzēšanas faktori 
(tostarp izmantotā standarta diēta), tādēļ vēsturiskajiem datiem jābūt iegūtiem vienlaicīgi ar 
izvērtējamo pētījumu (t. i., aptuveni piecu gadu ilgā pētījuma periodā). Vecāki vēsturiskie dati 
jāizmanto uzmanīgi un jāņem vērā mazākais būtiskums un uzticamība (RIVM, 2005; 
Fung et al, 1996; Greim et al, 2003). 

Pat, ja noteiktu audzēja veidu var neņemt vērā, ekspertu slēdziens jāņem vērā, izvērtējot 
kopējo audzēju profilu jebkādiem dzīvniekiem. Tomēr, lai samazinātu klasifikāciju no 1 .B uz 
2. kategoriju vai pat atceltu klasifikāciju, var būt pietiekami ar spontānu audzēju noteikšanu,
īpaši, ja tie tiek noteikti tikai augstas devas līmeņiem. Ja noteiktiem jutīgiem peļu celmiem ir
pieejami tikai dati par aknu audzējiem, bet nav pieejami papildu pierādījumi, vielu nevar
klasificēt nevienā no kategorijām (Battershill and Fielder, 1998). Lai izvērtētu rezultātu
būtiskumu, nepieciešams ekspertu slēdziens.

b) Reakcijas vairākās vietās

Ķīmiskajām vielām kancerogenitātes potenciāls parasti tiek izvērtēts divu gadu ilgos biotestos, 
kas veikti pelēm un žurkām. Ķīmiskās vielas rada dažādas reakcijas, sākot ar  neesošu ietekmi 
uz vienu no sugām līdz ļaundabīgu neoplazmu ierosināšanai dažādos audos abām sugām. Starp 
šīm divām galējībām pastāv dažādas audu, dzimumu un sugu reakcijas, kas pierāda, ka starp 
kancerogēniem un starp sugām, kurām tie testēti, ir svarīgas atšķirības. Izvērtējot atbilstošāko 
klasifikāciju, jāņem vērā vielas izraisītā audzēja profils. 
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Pierādījumi liecina, ka vairākās vietās un/vai vairākām sugām audzējus izraisošās vielas parasti 
ir iedarbīgāki kancerogēni nekā tie, kas izraisa audzējus tikai vienā iedarbības vietā vienai sugai 
(Dybing et al., 1997). Tas bieži attiecas uz mutagēnām vielām. Turklāt, ja vielas ar 
kancerogēnu ietekmi uz cilvēkiem tika testētas divām vai vairāk sugām, vairums no tām  
izraisīja vēzi vairākām sugām (Tennant, 1993). Tādēļ, ja viela izraisa audzējus vairākās vietās 
un/vai vairāk nekā vienai sugai, tas parasti ir nepārprotams kancerogenitātes pierādījums. 

Šāds audzēja profils parasti nosaka vielas klasificēšanu 1.B kategorijā. 

c) Bojājumu malignizācija

Parasti, ja viela izraisa ar iedarbību saistītu audzēju sastopamības biežuma pieaugumu, tā 
atbilst kritērijiem par klasificēšanu kā kancerogēna viela. 

Ja pierādīts, ka viela izraisa ļaundabīgus audzējus, tas parasti uzskatāms par pietiekamu 
pierādījumu, lai noteiktu 1. B  kategorijas kancerogenitāti (CLP regulas I pielikuma 
3.6.2.2.3. nodaļa). 

Tikai labdabīgu audzēju izraisīšana parasti nodrošina mazāku kancerogenitātes pierādījumu 
spēku nekā ļaundabīgu audzēju izraisīšana, un tas parasti pamato klasificēšanu 2. kategorijā 
(CLP regulas I pielikuma 3.6.2.2.3. nodaļa). Tomēr arī labdabīgi audzēji var radīt ievērojamas 
bažas, un šo audzēju kancerogenitātes pierādījumu spēks jāizvērtē, izmantojot ekspertu 
slēdzienu. Piemēram, daži labdabīgi audzēji var progresēt, veidojot ļaundabīgus audzējus, tādēļ 
bažu līmeni var palielināt visas norādes, ka novērotajiem audzējiem ir potenciāls progresēt un 
kļūt ļaundabīgiem. Arī daži labdabīgie audzēji, piemēram, smadzeņu audzēji, paši par sevi var 
radīt bažas. 

d) Samazināts audzēju latentums

Audzēju attīstības latentums, t. i., cik ātri viela ierosina audzējus, bieži vien atspoguļo 
kancerogēnās vielas iedarbīgumu. Tas īpaši attiecas uz mutagēnām vielām, kas bieži izraisa 
audzējus ar relatīvi īsu latentumu un parasti ievērojami ātrāk nekā vielām, kas nav 
genotoksiskas. Standartos kancerogenitātes pētījumos audzēju latentums parasti netiek 
detalizēti pētīts, lai gan daļēju informāciju var iegūt, ja pētījumā lietota dzīvnieku nogalināšanu 
sērija. 

Audzēju veidošanās latentums būtiski neietekmē klasifikāciju un bīstamības kategoriju. 
Neatkarīgi no audzēju attīstības latentuma visas vēzi izraisošās vielas tiek klasificētas. Tas 
ietver arī audzēju reakcijas vēlīnos iedarbības/dzīves  periodos, ja tās ir saistītas ar vielu. Tomēr 
neparastu veidu audzēji vai audzēji ar samazinātu latentumu var palielināt pierādījumu 
daudzumu par vielas kancerogēno ietekmi, pat ja audzēji statistiski nav nozīmīgi. 

e) Atbildes reakcija vienam vai abiem dzimumiem

Kopumā standartos kancerogenitātes pētījumos testē dzīvnieku tēviņus un mātītes. Iespējami 
gadījumi, kad audzējus novēro tikai vienam dzimumam. 

Audzēji vienam dzimumam iespējami divu iemeslu dēļ. Audzēji iespējami dzimumam raksturīgos 
audos, piemēram, dzemdē vai sēkliniekos (dzimumam raksturīgi audi) vai viena dzimuma 
audos, bet kuri  nav  ar  to  saistīti. Audzējus var  ierosināt  dzimumam  raksturīgs mehānisms, 
piemēram, hormonāli mediēti mehānismi vai raksturīgas toksikokinētikas atšķirības dažādiem 
dzimumiem. Tāpat kā visos gadījumos, kancerogenitātes pierādījumu spēks izvērtējams, 
pamatojoties uz kopējo pieejamo informāciju, izmantojot pierādījumu daudzuma pieeju. Pastāv 
pieņēmums, ka kancerogēnās ietekmes un klasifikācijas kategorijas noteikšanā šādi audzēji 
joprojām ir kancerogenitātes pierādījumi un ir izvērtējami, ņemot vērā citās vietās novēroto 
kopējo tumorogēno reakciju uz vielu (reakcijas vairākās vietās vai lielāks sastopamības biežums 
nekā sastopamības priekšvēsturē). 

Ja audzēji tiek novēroti tikai vienam dzīvnieku sugas dzimumam, rūpīgi jāizvērtē iedarbības 
veids, lai noteiktu, vai reakcija ir saderīga ar paredzēto iedarbības veidu. Ja testējamām sugām 
ietekme tiek konstatēta tikai vienam dzimumam, tā ir mazāk pārliecinoša nekā abiem 
dzimumiem novērotā ietekme, ja vien nepastāv acīm redzamas ar iedarbības veidu saderīgas 
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patofizioloģiskas atšķirības, kas izskaidro reakciju vienam dzimumam. Tomēr nav nepieciešams 
izprast audzēju ierosināšanas mehānismu, lai šos rezultātus izmantotu klasifikācijas 
pamatošanai. Ja pastāv acīm redzami pierādījumi par dzimumam raksturīgiem audzējiem, tad 
var būt atbilstoša klasificēšana 1.B kategorijā. Tomēr jāņem vērā, ka atbilstoši kritērijiem ir 
nepieciešami papildu dati, lai nodrošinātu pietiekamus pierādījumus par kancerogenitāti 
dzīvniekiem (1.B). 

f) Atbildes reakcija vienai vai vairākām sugām

Kritēriji norāda, ka vienā pētījumā ar dzīvniekiem (abiem dzimumiem, ideāli GLP pētījumā) 
noteikta kancerogenitāte var būt pietiekams pierādījums, lai bez citiem datiem pamatotu 
klasificēšanu 1.B kategorijā. Tas nozīmē, ka ir ieviestas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ES sistēmu, kurā šāds pētījums retos gadījumos pamatotu klasificēšanu, kas līdzvērtīga 1. B 
kategorijai. Lai saskaņā ar DSD direktīvu vielu klasificētu kā 2. kategorijas kancerogēnu, jābūt 
pieejamiem pozitīviem rezultātiem, kas iegūti pētījumos ar divām dzīvnieku sugām, vai 
acīm redzamiem pozitīviem pierādījumiem vienai sugai, kā arī apstiprinošiem 
pierādījumiem, piemēram, genotoksicitātes datiem, metabolisma vai bioķīmiskajiem 
pētījumiem, labdabīgu audzēju ierosināšanai, strukturālajai attiecībai ar citiem zināmajiem 
kancerogēniem vai datiem no epidemioloģiskajiem pētījumiem, kas norāda uz savstarpējo 
saistību. 

Tomēr atbilstoši definīcijai par “pietiekamiem” pierādījumiem (CLP regulas I pielikuma 
3.6.2.2.3. iedaļas b) apakšsadaļa), var uzskatīt, ka viens pētījums ar vienu sugu un viena
dzimuma dzīvniekiem sniedz pietiekamus kancerogenitātes pierādījumus, ja ir novērota 
neierasti strauja ļaundabīgu neoplazmu attīstība attiecībā uz to sastopamības biežumu, 
atrašanās vietu, audzēja veidu vai dzīvnieku vecumu, kad sāk veidoties audzējs, vai arī tad, ja 
iegūti pārliecinoši rezultāti par audzējiem vairākās vietās. Turklāt viens pētījums ar vienu 
sugu un dzimumu kopā ar pozitīviem in vivo mutagenitātes datiem uzskatāmi par 
pietiekamiem kancerogenitātes pierādījumiem. 

Vairākām sugām novērotās pozitīvās reakcijas papildina pierādījumu daudzumu, ka ķīmiskā viela 
ir kancerogēna. 

g) Vai ir struktūras līdzība ar vielu(-ām), kuru kancerogenitāte ir pierādīta

Skatiet šo Vadlīniju 3.6.2.3.4. nodaļu.

h) Iedarbības ceļi

I pielikums: 3.6.2.2.8. punkts. Klasificējot jāņem vērā, vai viela tiek vai netiek 
absorbēta noteiktā(-os) ceļā(-os), kā arī tas, vai piemērošanas vietā, izmatojot šo(-s) 
ceļu(-us), ir atrodami tikai lokāli audzēji un vai testi, ko veic, izmatojot citu(-s) iedarbības 
ceļu(-s), norāda uz to, ka kancerogenitātes nav. 

Kancerogenitātes klasificēšanā parasti netiek norādīti konkrēti iedarbības ceļi. Ja pierādīts, ka 
ķīmiskā viela izraisa audzējus, izmantojot jebkādu iedarbības ceļu, tai var būt nepieciešama 
klasificēšana, ja vien nepastāv neapgāžams pamatojums, kāpēc konkrētam iedarbības ceļam 
rezultāti nav jāņem vērā. Tomēr atbilstoši iepriekšējai ES sistēmai (DSD direktīvas VI pielikums) 
bija pieņemta klasifikācija tieši ieelpojot un tika piemērota riska frāze R49 “Ieelpojot var izraisīt 
ļaundabīgus audzējus”, kā arī CLP regulā ir noteikts īpašs bīstamības apzīmējums – H350i: Var 
izraisīt vēzi ieelpojot (CLP regulas VII pielikuma 1.1. tabula). 

Vairumā standarta kancerogenitātes pētījumos tiek izmantoti standarta iedarbības ceļi 
cilvēkiem, t. i., ieelpošana, iedarbība caur muti un iedarbība caur ādu. Rezultāti, kas iegūti, 
izmantojot šos iedarbības ceļus, parasti uzskatāmi par raksturīgiem tieši cilvēkiem. Pētījumi ar 
šādiem iedarbības ceļiem parasti ir nozīmīgāki par līdzīgiem pētījumiem, kas veikti, izmantojot 
citus iedarbības ceļus. 

Reizēm tiek izmantoti citi iedarbības ceļi, kas nav fizioloģiski, piemēram, intramuskulārās, 
zemādas, intraperitoneālās un intratraheālās injekcijas vai iepilināšana. Rezultāti no pētījumiem 
ar šiem iedarbības ceļiem var sniegt noderīgu informāciju, tomēr tie jāizmanto piesardzīgi. 
Parasti, ievadot devu pa šiem iedarbības ceļiem, tiek ievadīta liela bolus deva, kas salīdzinājumā  
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ar parastajiem iedarbības ceļiem dod atšķirīgu toksikokinētiku, bet var sniegt atipisku norādi par 
kancerogenitāti. Piemēram, liela lokālā koncentrācija var injekcijas vietā izraisīt lokālus 
audzējus. Tie parasti netiek uzskatīti par uzticamu kancerogenitātes norādi, jo visticamāk 
veidojas no testējamās vielas patoloģiski lielas lokālās koncentrācijas, un tādēļ tiek piemērota 
klasificēšana zemākā kategorijā vai arī klasificēšana netiek piemērota. 

Ja rezultāti tiek iegūti pētījumos ar standarta iedarbības ceļiem un iedarbības ceļiem, kas nav 
fizioloģiski, pirmie parasti ir svarīgāki. Pētījumi, kuros izmantoti nestandarta iedarbības ceļi, 
parasti nodrošina tikai apstiprinošus pierādījumus. 

Bīstamības apzīmējums paredz iedarbības ceļa noteikšanu “ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi nerada bīstamību” (CLP regulas I pielikuma 3.6.3. tabula). Šajā gadījumā 
bīstamības apzīmējumu var attiecīgi mainīt. Parasti tiek uzskatīts, ka genotoksiskās 
kancerogēnās vielas ir kancerogēnas, izmantojot jebkādu iedarbības ceļu. 

i) Absorbcijas, distribūcijas vielu maiņas un ekskrēcijas salīdzinājums starp testētiem
dzīvniekiem un cilvēkiem

I pielikums: 3.6.2.2.9. punkts. Ir svarīgi, lai veicot klasificēšanu, tiktu ņemts vērā viss, 
kas ir zināms par vielas fizikāli ķīmiskajām, toksikokinētiskajām un toksikodinamiskajām 
īpašībām, kā arī atbilstīgā pieejamā informācija par tās ķīmiskajiem analogiem, t.i., 
struktūras/darbības attiecībām. 

Izvērtēšana attiecībā uz vielas uzsūkšanos, izplatību, metabolismu un izdalīšanos 
(toksikokinētiku) testējamās dzīvnieku sugās un cilvēkiem ir svarīga, tostarp gadījumos, kad 
viela tiek metabolizēta, veidojot aktīvu kancerogēnu metabolītu. Parasti tiek pieņemts, ka 
toksikokinētika, vismaz no kvalitatīvā viedokļa, dzīvniekiem un cilvēkiem ir līdzīga. No otras 
puses, noteikti audzēju veidi dzīvniekiem var tikt saistīti ar toksikokinētiku vai toksikodinamiku, 
kas ir unikāla testējamām dzīvnieku sugām, un to nevar izmantot kancerogenitātes 
prognozēšanai cilvēkiem. Ja starp dzīvniekiem un cilvēkiem pastāv kvalitatīvas un kvantitatīvas 
toksikokinētikas atšķirības, tās var ietekmēt par dzīvniekiem iegūtu rezultātu būtiskumu 
attiecībā uz cilvēkiem un noteiktos apstākļos ietekmēt klasifikācijas kategoriju. Ja pierādīts, ka 
dzīvniekiem konstatētais kancerogēnais metabolīts neveidojas cilvēka organismā, klasificēšanas 
nepiemērošana var tikt attaisnota, ja var pierādīt, ka tas ir vienīgais kancerogenitātes iedarbības 
mehānisms. 

Fizioloģijā balstītas farmakokinētikas (PB/PK) modelēšanas lietošanai parasti nepieciešams 
vairāk validēšanas, un pat tad, ja tas tieši neizraisa klasificēšanas mainīšanu, bažas attiecībā uz 
cilvēkiem var palīdzēt mainīt ekspertu slēdziens kopā ar PB/PK modelēšanu. 

j) Iespējamība, ka testējamās devas izrādīsies pārmērīgi toksiskas

Dzīves laikā sastāvdaļu bioloģiskie testi parasti tiek veikti, izmantojot vismaz trīs devas līmeņus, 
lai kā daļu no riska izvērtēšanas noteiktu bīstamības veidus un to raksturojumu. Lielākajai no 
šīm devām jāizraisa minimāla toksicitāte, kas atbilst aptuveni 10% ķermeņa svara pieauguma 
samazinājumam (maksimālā tolerētā deva, MTD deva). MTD ir testējamās vielas lielākā 
bioloģiskajā testā izmantotā deva, kas, kā var paredzēt, nemainīs dzīvnieka parasto dzīves 
ilgumu ar ietekmi, kas nav kancerogenitāte. MTD noteikšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas 
iegūti subhroniskas vai citas atkārtotas devas toksicitātes pētījumā. 

Bioloģiskajos testos kancerogēnās reakcijas var ietekmēt pārmērīga toksicitāte, piemēram, 
toksicitāte devās, kas pārsniedz MTD. Šāda toksicitāte var izraisīt ietekmi, piemēram, šūnu nāvi 
(nekrozi) ar saistītu reģeneratīvu hiperplāziju, kas var ierosināt audzēju attīstību kā sekundāras 
sekas, kas nav saistītas ar pašas vielas raksturīgo potenciālu izraisīt audzējus mazākās toksiskās 
devās. 

Kancerogenitātes izraisīšanā cilvēkiem parasti šaubīgāks potenciāls ir audzējiem, kas novērojami 
tikai ar nopietnu toksicitāti saistītām pārmērīgām devām. Turklāt kancerogēnā bīstamība 
attiecībā uz cilvēkiem rūpīgi jāizvērtē audzējiem, kas novērojami tikai saskares 
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vietās un/vai tikai pārmērīgās devās. Piemēram, atbilstoši a) apakšsadaļā “Audzēja tips un 
sastopamības priekšvēsture” norādītajam priekškuņģa audzējiem pēc kairinošas vai kodīgas 
ķīmiskās vielas, kas nav mutagēna, ievadīšanas ar mākslīgo barošanu iespējams apšaubāms 
būtiskums attiecībā uz cilvēkiem, jo cilvēkiem nav attiecīgo audu, taču, kas ir vēl svarīgāk –
lielas devas tiešā iedarbība uz audiem. Tomēr šādi konstatējumi jāizvērtē rūpīgi, nosakot 
kancerogēno ietekmi uz cilvēkiem, turklāt jāizvērtē jebkuru citu audzēju esamība attālās vietās. 

WHO/IPCS darbsemināra dokumentā par “Kancerogenitātes un mutagenitātes (cilmes šūnu) 
riska izvērtēšanas harmonizēšanu — darbības jomas noteikšanas sanāksme” (IPCS, 1995; 
Ashby et al, 1996), norādīti vairāki zinātniski jautājumi, kas rodas attiecībā uz ķīmisko vielu 
klasificēšanu, piemēram, aknu audzēji pelēm, peroksisomu proliferācija, receptoru mediētas 
reakcijas, ķīmiskās vielas, kas ir kancerogēnas tikai toksiskās devās un kam nav novērota 
mutagenitāte. 

Ja testējamais savienojums ir kancerogēns tikai dzīves laikā veiktā bioloģiskā testa lielākajā(s) 
devā(-s) un ir sastopamas iepriekš aprakstītās īpašības, kas saistītas ar devām, kuras 
pārsniedz MTD, tā var būt norāde par pretrunīgu pārmērīgas toksicitātes ietekmi. Tas var būt 
par pamatu testējamā savienojuma klasificēšanai 2. kategorijā vai neklasificēšanai. 

k) Iedarbības veids un tā būtiskums attiecībā uz cilvēku, piemēram, citotoksiskums ar
augšanas stimulāciju, mitoģenēze, imunodepresija, mutagenitāte

Kancerogēnās ķīmiskās vielas parasti tiek iedalītas divās kategorijās, kas atbilst paredzētajam 
iedarbības veidam – genotoksiskas vai tādās, kas nav genotoksiskas. Genotoksiskos iedarbības 
veidos ir ietvertas ģenētiskas izmaiņas, ko izraisa ķīmiskās vielas tieša ietekme uz DNS, kas pēc 
šūnu dalīšanās var izraisīt primārās DNS secības izmaiņas. Ķīmiskā viela var netieši izraisīt 
ģenētiskas izmaiņas, kas rodas pēc citu šūnas procesu mijiedarbības (piemēram, papildus pēc 
oksidatīvā stresa ierosināšanas). Iedarbības veidi, kas nav genotoksiski, ietver epiģenētiskas 
izmaiņas, t. i., ietekmi, kas neietver DNS izmaiņas, bet kas var ietekmēt gēnu ekspresiju, 
mainītu šūnas-šūnas saziņu vai citus kancerogēnos procesos iesaistītus faktorus. Piemēram, 
hroniska citotoksicitāte ar tai sekojošu reģeneratīvo šūnu proliferāciju uzskatāma par iedarbības 
veidu, kas var pastiprināt audzēju attīstību: urīnpūšļa audzēju ierosināšanu žurkām noteiktos 
gadījumos var izraisīt urotēlija nepārtraukts kairinājums/iekaisums, audu erozija un reģeneratīva 
hiperplāzija, kam seko urīnpūšļa akmeņi. Citi iedarbības veidi, kas nav genotoksiski, var būt 
saistīti ar īpašiem receptoriem (piemēram, peroksisomu proliferāciju aktivējošo alfa receptoru 
(PPARα), kas grauzējiem ir saistīts ar aknu audzējiem vai dažādu hormonālu mehānismu 
ierosinātiem audzējiem). Detalizētu informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA R.7. 7.8. nodaļā. 

Daži audzēju veidošanos ierosinoši iedarbības veidi nav uzskatāmi par būtiskiem attiecībā uz 
cilvēkiem. Ja konstatēts šāds mehānisms, klasificēšanu var nepiemērot. Tikai tad, ja ir 
nepārprotami noteikts, ka iedarbības veids, kas ierosina audzēju attīstību, neiedarbojas uz 
cilvēkiem, pierādījumus par kancerogēnu iedarbību konkrētajam audzējam var neņemt vērā. 
Tomēr pierādījumu daudzuma izvērtēšana vielai paredz arī jebkādas citas tumorogēnās darbības 
izvērtēšanu. Turklāt sekundāra iedarbības mehānisma pastāvēšana, kas netieši norāda uz 
praktisko robežvērtību, kas pārsniedz noteiktu devas līmeni (piemēram, hormonālā ietekme uz 
mērķorgāniem vai uz fizioloģiskās regulācijas mehānismiem, šūnu proliferācijas hroniska 
stimulēšana), var samazināt klasifikāciju no 1. kategorijas uz 2. kategoriju. 

Dažādos starptautiskos dokumentos, kuros tiek izvērtēta kancerogenitāte, atzīmēts, ka 
iedarbības veids pats par sevi un visi apsvērumi par salīdzinošo metabolismu jāizvērtē katram 
gadījumam atsevišķi, un tie ir daļa no analītiskās izvērtēšanas pieejas. Pētījumos ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem uzmanīgi jāizvērtē visi iedarbības veidi, ņemot vērā salīdzinošo 
toksikokinētiku/toksikodinamiku starp testējamām dzīvnieku sugām un cilvēkiem, lai noteiktu 
rezultātu būtiskumu attiecībā uz cilvēkiem. Tāpēc pastāv iespēja noteiktiem ķīmisko vielu 
veidiem neņemt vērā ļoti specifisku ietekmi. Kvalitatīvās atšķirības starp dzīvniekiem un 
cilvēkiem var izraisīt arī no dzīves posma atkarīga ietekme uz šūnu diferenciāciju.
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Lai noteiktu iedarbības veidu, papildus standarta kancerogenitātes pētījumiem parasti jāveic 
īpaši eksperimentālie pētījumi. Visi pieejamie dati rūpīgi jāizvērtē, lai pārliecinoši secinātu, ka 
konkrētais mehānisms ierosina audzējus. Dokuments IPCS Framework for Analyzing the 
Relevance of a Cancer Mode of Action for Humans (2007) var būt noderīgs, lai šiem datiem 
izveidotu un veiktu ticamu un caurredzamu izvērtēšanu. 

Daži audzēju veidošanās mehānismi, kas nav uzskatāmi par būtiskiem attiecībā uz cilvēkiem: 

• nieru audzēji žurku tēviņiem, kas saistīti ar vielām, kuras izraisa α-2-μ globulīna
nefropātiju (IARC, 1999);

• feohromocitomas žurku tēviņiem, kas ieelpojot pakļauti daļiņu iedarbībai, kas pavada
hipoksēmiju (Ozaki et al, 2002);

• Leidiga šūnu adenomas, ko ierosinājuši dopamīna antagonisti vai gonadotropīnu
atbrīvojošais hormons (GnRH) (EU Specialised Experts, 2004; RIVM, 2004);

• urīnpūšļa audzēji, kuru cēlonis ir kristāli urīnpūslī (IARC, 1999);

• priekškuņģa audzēji grauzējiem pēc kairinošas vai kodīgas vielas, kas nav genotoksiska,
mākslīgas ievadīšanas (RIVM, 2003; IARC 2003);

• noteikti vairogdziedzeru audzēji zīdītājiem, ko mediē UDP glikuroniltransferāzes (UGT)
indukcija (IARC, 1999, ES specializēto ekspertu ziņojums, 1999 (EU Specialised
Experts, 1999));

• aknu audzēji grauzējiem, kas viennozīmīgi saistīti ar peroksisomu proliferāciju
(IARC, 1994).

3.6.2.3.3  Apsvērumi par mutagenitāti 

I pielikums: 3.6.2.2.6. punkts. […] Mutagenitāte. Atzīst, ka ģenētiskiem notikumiem ir 
centrālā loma kopējā vēža attīstības procesā. Tāpēc pierādījumi par mutagēnu darbību 
in vivo var norādīt, ka viela var būt potenciāli kancerogēna. 

Kā norādīts šo vadlīniju 3.6.2.1. nodaļā un iepriekš, kancerogēnās ķīmiskās vielas parasti tiek 
iedalītas pēc paredzamā iedarbības veida – genotoksiskas vai tādas, kas nav genotoksiskas. 
Pierādījumi par genotoksisku ietekmi tiek iegūti no pētījumiem par mutagēnu iedarbību. 

Jāatzīmē, ka kopumā, ja viela ir mutagēna, tiek uzskatīts, ka tā cilvēkiem ir potenciāli 
kancerogēna, tomēr tikai dati par mutagenitāti nav pietiekami, lai pamatotu klasifikāciju 
kancerogēnu klasē. Dažos gadījumos, ja ir pieejami dati tikai par in vitro un in vivo 
mutagenitāti, bet nav datu par kancerogenitāti, un, ja ir izskatīti visi faktori, piemēram, 
mutagenitātes datu veids un kvalitāte, struktūras/darbības attiecības u. c., jāapsver 
klasificēšana 2. kategorijā. Viens pozitīvs kancerogenitātes pētījums vienai sugai un dzimumam 
kopā ar pozitīviem in vivo mutagenitātes datiem uzskatāms par pietiekamu kancerogenitātes 
pieradījumu. 

Genotoksicitātes neesamība ir norāde, ka darbojas citi mehānismi atbilstoši tam, kā norādīts 
3.6.2.3.2. nodaļā k) apakšsadaļā. Tāpēc, lai noteiktu mehānismu un iegūtu klasifikācijas 
kategoriju, jāveic rūpīga analīze, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, ņemot vērā faktorus, 
kas novērotajiem dzīvniekiem izraisīja audzējus. 

3.6.2.3.4  Dati, kas nav iegūti no testēšanas 

I pielikums: 3.6.2.2.7. punkts. Vielu, kuras kancerogenitāte nav testēta, dažos 
gadījumos var klasificēt 1.A kategorijā, 1.B kategorijā vai 2. kategorijā, pamatojoties uz 
datiem par audzēju, kas gūti, pētot strukturālu analogu, ja tos apstiprina citi zīmīgi 
faktori, tādi kā svarīgu kopīgu metabolītu, piemēram, benzidīnam radniecīgu vielu 
krāsvielu, veidošanās. 
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Noteiktos gadījumos ķīmisko vielu, kurai nav testēta kancerogenitāte, var klasificēt kā 
kancerogēnu, pamatojoties uz datiem par audzēju strukturāli līdzīgai ķīmiskai vielai, kurai 
paredzama līdzīga kancerogēnā ietekme. Šādas pieejas pamatā vienmēr jābūt neapgāžamam un 
caurredzamam pamatojumam, kas atbalsta šo pieņēmumu. Iespējami arī pierādījumi, kas 
pierāda citu nozīmīgu faktoru, piemēram, toksikokinētikas vai mutagēnas iedarbības u. c. līdzību 
(OECD 2004, 2005, 2007; Vadlīniju par IR/CSA R.6. nodaļa, (Q)SAR un ķīmisko vielu 
grupēšana). 

Ja nav datu par kancerogenitāti, lai pamatotu kancerogēnās vielas klasifikāciju, var izmantot 
savstarpējas atsauces, ja konkrētā ķīmiskā viela ir līdzīga vielai, kura ir zināma kā kancerogēna vai 
par kuras kancerogenitāti ir aizdomas (1.A, 1.B vai 2. kategorija). Līdzība starp ķīmiskajām vielām 
tiek izskatīta strukturālu īpašību, fizikāli ķīmisko īpašību un kopējā toksikoloģiskā profila 
izteiksmē. 

Parasti atbilstīgi veiktos pētījumos ķīmiskajām vielām ir kopīga struktūra vai funkcionālā grupa 
(t. i., toksofors), kas, kā pierādīts, ir būtisks kancerogenitātes pamatā esošs mehānisms 
ķīmiskajām vielām  ar  šo  toksoforu.Šos  toksoforus  var  noteikt,  izmantojot  ekspertu  slēdzienu 
vai automatizētās sistēmas, piemēram, (Q)SAR. Savstarpējās atsaucēs jāizvērtē ķīmiskās vielas 
fizikāli ķīmiskās īpašības un dati, kas iegūti citos toksicitātes pētījumos, lai izvērtētu līdzību starp 
ķīmiskajām vielām attiecībā uz bioloģisko pieejamību atkarībā no attiecīgajiem iedarbības ceļiem un 
toksikokinētikas. Citos pētījumos iegūtie toksicitātes profili arī jāsalīdzina (piemēram, akūtas un 
atkārtotas devas toksicitāte un mutagenitāte), un to īpašībām un nopietnībai jābūt līdzīgām. Dati, 
kas iegūti īsākos toksicitātes pētījumos, var būt noderīgi, īpaši kancerogēniem, kas nav 
genotoksiski, lai noteiktu, vai ķīmiskās vielas izraisa vienādas būtiskas patoloģiskas izmaiņas 
(piemēram, hiperplāziju) un iedarbojas ar vienādu iedarbības veidu. Jebkādās prognozēs, kuru 
pamatā ir savstarpējas atsauces, jāņem vērā attiecīgo ķīmisko vielu datu kopums, tostarp 
fizikāli ķīmiskās īpašības, toksikoloģiskais profils, toksikokinētika, strukturālā līdzība un visu 
(Q)SAR modeļu veiktspēja, kas tika izmantots pierādījumu daudzuma pieejā, kura balstās uz 
ekspertu slēdzienu. Galīgajam lēmumam jābūt skaidram, zinātniski pamatotam un 
caurredzamam.

Konkrēta kategorija ir atkarīga no zināmā kancerogēna kategorijas, kā arī prognozes, kas 
veikta, balstoties uz savstarpējām atsaucēm un ticamības pakāpes. Kategorija nebūs augstāka kā 
ķīmiskajai vielai, kas izmantota savstarpējās atsaucēs, taču parasti tā ir tāda pati. Tomēr var 
piemērot zemāku kategoriju, ja savstarpējās atsauces norāda uz iespējamu kancerogēnu 
bīstamību un tādējādi pamato klasificēšanu, bet pastāv šaubas par savstarpējo atsauču 
prognozes ticamību vai, ja ir pierādījumi, ka var mazāk bažīties par ķīmiskās vielas 
kancerogenitāti, kas iegūti, piemēram, mehānikas vai citos pētījumos. 

Ja ķīmiskā viela ir līdzīga vielai, kas  zināma kā  kancerogēna,  un  tām ir  kopīgs  toksofors,  kas  
uzskatāms par cēloniski saistītu ar kancerogenitāti, maz ticams, ka būs pietiekami liela ticamība, 
nosakot, ka viela nav bīstama (piemēram, pamatojoties uz datiem par vielu fizikāli ķīmiskajām 
vai stēriskajām atšķirībām), lai bez negatīviem eksperimentāli iegūtiem datiem izdarītu 
slēdzienu, ka klasificēšana nav nepieciešama. Tomēr jāizvērtē toksofora biopieejamība (Vadlīniju par 
IR/CSA R.6. nodaļa). 

3.6.2.4 Lēmums par klasifikāciju 

Kā minēts šajās vadlīnijās, kancerogēnas vielas klasificēšanas pamatā ir apsvērumi par 
pierādījumu spēku un atbilstīgi vērā ņemami papildu apsvērumi (pierādījumu daudzums). Ir 
atzīts, ka vairumā gadījumu kategorijas klasificēšanai nepieciešams ekspertu slēdziens. 

3.6.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Eksperimentālos pētījumos atklāts, ka, lai dzīvniekiem ierosinātu audzējus, dažādām 
kancerogēnām vielām nepieciešamas lielas devu variācijas. Tādējādi kancerogēno ķīmisko vielu 
koncentrācijas, kas nepieciešamas, lai ierosinātu audzējus, dažādiem savienojumiem atšķiras par
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Vai vielai ir dati par kancerogenitāti? Nē 

Jā 

Vai atbilstoši kritērijiem par vielu: 

a. ir zināms, ka tā ir kancerogēna cilvēkiem; vai

b. ir aizdomas par kancerogēnu potenciālu cilvēkiem?

Kritēriju piemērošanai ir nepieciešams ekspertu slēdziens 
no pierādījumu spēka un daudzuma viedokļa. 

Jā 

Nē 

Vai atbilstoši kritērijiem (sk. 3.6.2. nodaļu, pastāv 
aizdomas, ka viela ir kancerogēna cilvēkiem?
Kritēriju piemērošanai ir nepieciešams ekspertu 
slēdziens  par pierādījumu spēku un daudzumu. 

Jā 

Nē 

faktoru, kas nepārsniedz 108–109. Ir pamats uzskatīt, ka kancerogēno vielu iedarbīgumam uz 
cilvēkiem ir līdzīgas variācijas (Sanner and Dybing, 2005). 

Maisījumu kancerogēnās īpašības parasti netiek testētas. Tādēļ maisījumu kancerogenitātes 
klasificēšanas un marķēšanas pamatā tiek izmantota sastāvdaļu klasifikācija un katras 
sastāvdaļas procentuālais daudzums maisījumā. Kā norādīts šo vadlīniju 3.6.3. nodaļā, kritērijos 
ir noteiktas maisījumu klasificēšanas standarta procentuālās vērtības vielām ar kancerogēnām 
īpašībām, bet CLP regulas 10. panta 1. punktā tiek pieļauta SCL izmantošana, pamatojoties uz 
kancerogēnās(-o) vielas(-u) iedarbīgumu. Lai atvieglotu SCL noteikšanu kancerogēnām vielām, 
ES ir pieņemta T25 koncepcija (Dybing et al., 1997) attiecībā uz kancerogenitāti ar papildu 
apsvērumiem par raksturīgā iedarbīguma izvērtēšanu un vadlīniju dokuments (EK, 1999). 
Izmantojot šo pieeju, reizēm var samazināt vai palielināt SCL salīdzinājumā ar noteikto vispārīgo 
robežkoncentrāciju. 

3.6.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Tālāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir ņemta no Ķīmisko vielu klasificēšanas un 
marķēšanas globāli harmonizētā sistēmas (GHS) vadlīnijām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas 
izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši 
ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

 Klasificēšana nav iespējama 

1. kategorija
 

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 
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3.6.3 Maisījumu kancerogenitātes klasificēšana 

3.6.3.1 Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

Maisījumu klasificēšanas pamatā ir pieejamie dati, kas iegūti, testējot atsevišķas maisījuma 
sastāvdaļas, izmantojot šo sastāvdaļu robežvērtības/robežkoncentrācijas un ņemot vērā 
apsvērumus par iedarbību. Klasificēšana jāveic katram atsevišķam gadījumam, pamatojoties uz 
pieejamajiem testēšanas datiem visam maisījumam (sk. 3.6.3.1.2. nodaļu) vai uz 
savienošanas principiem (sk. 3.6.3.1.3. nodaļu). 

3.6.3.1.1  Ja ir pieejami dati par visām vai tikai dažām sastāvdaļām 

I pielikums: 3.6.3.1.1. punkts. Maisījumu pieskaita kancerogēniem, ja vismaz viena no 
sastāvdaļām ir pieskaitāma 1.A kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas kancerogēnam 
un ir atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz vispārīgo robežkoncentrāciju, kā tā ir 
norādīta 3.6.2. tabulā attiecīgi 1.A kategorijai, 1.B kategorijai un 2. kategorijai. 

3.6.2. tabula 

Maisījuma, kas klasificēts kā kancerogēns, sastāvdaļu vispārīgās 
robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

Klasificētā sastāvdaļa Vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, maisījums 
jāklasificē kā: 

1. kategorijas kancerogēns 2. kategorijas
kancerogēns

1.A kategorija 1.B kategorija

1.A kategorijas kancerogēns ≥ 0,1% — — 

1.B kategorijas kancerogēns — ≥ 0,1% — 

2. kategorijas kancerogēns — — ≥ 1,0%  
[1. piezīme] 

Piezīme 
Iepriekšējās tabulas robežkoncentrācijas attiecas uz cietām vielām un šķidrumiem (masas 
vienībām), kā arī uz gāzēm (tilpuma vienībām). 
1. piezīme
Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams 2. kategorijas kancerogēns ≥ 0,1% 
koncentrācijā, par maisījumu pēc pieprasījuma ir jāsniedz DDL. 

Ja vienai vai vairākām sastāvdaļām ir noteiktas SCL, tām ir dodama priekšroka, salīdzinājumā ar 
attiecīgajām GCL. Par vielu SCL noteikšanu skatīt šo vadlīniju 3.6.2.5. nodaļā. 

3.6.3.1.2 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.6.3.2.1. punkts. Maisījumu klasificēšanas pamatā ir pieejamie dati, kas 
gūti, pārbaudot atsevišķas maisījuma sastāvdaļas, izmantojot robežkoncentrāciju, kuru 
sasniedzot, minētās sastāvdaļas ir klasificētas kā kancerogēnas. Atsevišķos gadījumos, 
kad maisījumu testēšanas dati atklāj ietekmi, kas nav konstatēta izvērtēšanās, kas 
pamatojas uz atsevišķajām sastāvdaļām, šos datus izmanto maisījuma klasificēšanai. 
Šādos gadījumos testēšanas rezultātiem par maisījumu ir jābūt neapgāžamiem, ņemot 
vērā devu un citus kancerogenitātes testēšanas sistēmas faktorus, tādus kā ilgums, 
novērojumi un analīzes. Jāglabā atbilstīga klasificēšanas dokumentācija un pēc 
pieprasījuma tā jādara pieejama izskatīšanai. 
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3.6.3.1.3  Ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas principi 

I pielikums: 3.6.3.3.1. punkts. Ja maisījums pats nav testēts tā kancerogenitātes 
bīstamības noteikšanai, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķām sastāvdaļām un 
līdzīgiem testētiem maisījumiem (saskaņā ar 3.6.3.1.2. punktu), kas adekvāti raksturo 
maisījuma bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem 
savienošanas noteikumiem. 

Savienošanas principi ir izmantojami tikai katram gadījumam atsevišķi (sk. 3.6.3.1. nodaļu). 
Ievērojiet, ka tālāk norādītie savienošanas principi nav piemērojami šādai bīstamības klasei: 

• ļoti bīstamu maisījumu koncentrācija;

• interpolācija vienas bīstamības kategorijas ietvaros

Sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.3.3. un 1.1.3.4. nodaļu. 

3.6.3.2 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika, kuras pamatā ir GHS vadlīnijas, ir pārskatīta, lai nodrošinātu tās 
atbilstību CLP regulas prasībām. Pirms lēmuma pieņemšanas loģikas izmantošanas un tās 
izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt 
klasificēšanas kritērijus. 

Klasificēšana, kuras pamatā ir atsevišķas maisījuma sastāvdaļas 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 1. kategorijas kancerogēns 
koncentrācijā ≥ 0,1% vai virs sastāvdaļai(-ām) 

noteiktās SCL? 

Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 2. kategorijas kancerogēns 

koncentrācijā ≥ 1,0% vai virs sastāvdaļai (-ām) 
noteiktās SCL? 

Jā 

Nē 
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Modificēta klasificēšana katram gadījumam atsevišķi 

Klasificēšanai iespējams izmantot maisījumu testēšanas datus, ja ir pierādīta iedarbība, kas nav 
noteikta, veicot atsevišķu sastāvdaļu izvērtēšanu (CLP regulas I pielikuma 3.6.3.1.1. nodaļa, 
sk. arī CLP regulas 6. panta 3. punktu). 

Vai ir pieejami 
maisījuma testēšanas 

dati, kas pierāda 
kancerogēnu ietekmi, 
kas nav noteikta no 

atsevišķu vielu 
datiem? 

Nē 

Vai var piemērot 
savienošanas 

principus? 

Jā 

Jā 

Vai maisījuma testēšanas 
rezultāti ir neapšaubāmi, 
ņemot vērā devu un citus 

faktorus, piemēram, 
kancerogenitātes testa 

sistēmu ilgumu, 
novērojumus un analīzes 
(piemēram, statistiskā 
analīze, testa jutība)? 

Nē 

Jā 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

Bīstami 

vai 

Uzmanību

vai 

Neklasificē 

Nē Sk. iepriekš: “Klasificēšana, kuras pamatā ir 
atsevišķas maisījuma sastāvdaļas”. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 378 
 

3.6.4 Paziņošana par bīstamību ar kancerogenitātes marķēšanas elementiem 

3.6.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 3.6.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.6.3. tabulu. 

3.6.3. tabula 
Kancerogenitātes marķējuma elementi 

Klasifikācija 1. kategorija
(1.A, 1.B kategorija) 

2. kategorija

GHS piktogramma 

Signālvārds Bīstami Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H350: Var izraisīt vēzi 
(norādīt iedarbības ceļu, ja 
ir nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 

H351: Ir aizdomas, ka var 
izraisīt vēzi (norādīt iedarbības 

ceļu, ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi 

nerada bīstamību) 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P201 
P202 
P280 

P201 
P202 
P280 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 

P308 + P313 P308 + P313 

Drošības prasību 
apzīmējums Uzglabāšana 

P405 P405 

Drošības prasību 
apzīmējums Iznīcināšana 

P501 P501 

Drošības prasību apzīmējumu frāzes atrodamas CLP regulas IV pielikuma 2. daļā. 

Ja pastāv nepārprotami pierādījumi, ka vēzis tiek izraisīts tikai noteiktā(-os) iedarbības ceļā(os), 
šo ceļu var norādīt bīstamības apzīmējumā. Ja pastāv nepārprotami pierādījumi, ka vēzis tiek 
izraisīts tikai ieelpojot, 1. kategorijas kancerogēniem tiek piemērota bīstamības frāze 
“H350i: Var izraisīt vēzi ieelpojot ” (CLP regulas VII pielikuma 1.1. tabula). 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P201 
P202 
P281 

P201 
P202 
P280 
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3.6.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

Vielām un maisījumiem, kas saskaņā ar CLP regulu ir klasificēti kā kancerogēni, nav papildu 
marķēšanas noteikumu, tomēr šādi noteikumi ir norādīti REACH regulas XVII pielikumā. Uz 
vielu, kas saskaņā ar harmonizēto klasifikāciju klasificētas kā kancerogēnas 1.A vai 
1.B kategorijā, un maisījumu, kas satur šādas vielas koncentrācijās, kurās nepieciešama
maisījuma klasificēšana kā kancerogēna 1.A vai 1.B kategorijā, iepakojuma redzamā, salasāmā
un nepārprotamā veidā jānorāda šāds marķējums: “Tikai profesionāliem lietotājiem”.
(REACH regulas XVII pielikuma 28. punkts. Atkāpes no šiem norādījumiem ir izklāstītas tajā
pašā punktā).

3.6.5 Pārklasificēšana vielām un maisījumiem, kas klasificēti kancerogēni 
saskaņā ar DSD un DPD direktīvu  

3.6.5.1 Vai ir iespējama tieša klasifikācijass un marķēšanas pārveidošana? 

Klasifikācijas tiešā pārveidošana ir iespējama saskaņā ar CLP regulas VII pielikuma 
pārveidošanas tabulu. Pārveidošana no klasifikācijas atbilstīgi DSD un DPD direktīvai uz 
klasifikāciju atbilstīgi CLP regulai ir šāda: 

• Carc. Cat. 1 tiek pārveidota uz Carc. 1A;

• Carc. Cat. 2 tiek pārveidota uz Carc. 1B; un

• Carc. Cat. 3 tiek pārveidota attiecīgi uz Carc. 2.

3.6.5.2 Daži papildu apsvērumi par pārklasificēšanu 

Pastāv tikai dažas situācijas, kad tieša pārveidošana var izraisīt atšķirīgus rezultātus, tomēr tās, 
visticamāk, ir ļoti retas. 

Pirmā atšķirība CLP regulas kritēriju piemērošanā ir tāda, ka pastāv pietiekami daudz 
pierādījumu (Carc. 1B) par kancerogenitāti dzīvniekiem, ko iespējams atvasināt no diviem vai 
vairākiem neatkarīgiem pētījumiem, kas ar vienu sugu veikti dažādos laikos vai dažādās 
laboratorijās, vai ar dažādiem protokoliem. Otrā atšķirība CLP regulas kritēriju piemērošanā ir 
tāda, ka pastāv pietiekami daudz pierādījumu (Carc. 1B) par kancerogenitāti dzīvniekiem, ko 
iespējams atvasināt no audzēju sastopamības biežuma vienas sugas abiem dzimumiem atbilstīgi 
veiktā pētījumā, kas ideālā gadījumā veikts saskaņā ar labu laboratorijas praksi (GLP). Kritēriji 
saskaņā ar DSD direktīvu pieļauj klasificēšanu Carc. Cat. 2 kategorijā (analoga CLP regulas 
Carc. 1B kategorijai), ja bijuši pozitīvi rezultāti no pētījumiem ar divām dzīvnieku sugām vai 
nepārprotami pozitīvi pierādījumi vienai sugai, kā arī apstiprinoši pierādījumi, piemēram, 
genotoksicitātes dati, metabolisma vai bioķīmiskie pētījumi, labdabīgu audzēju izraisīšana, 
strukturālās attiecības ar citiem zināmajiem kancerogēniem vai dati no epidemioloģiskajiem 
pētījumiem, kas norāda uz savstarpējo saistību. 

Vēl vienu atšķirību var atvasināt no IARC klasificēšanas kā “iespējami kancerogēni cilvēkiem” 
(IARC 2B). Šī kategorija tiek piemērota vielām, par kurām ir mazāk nekā pietiekamo 
pierādījumu par kancerogenitāti testētiem dzīvniekiem. Saskaņā ar IARC klasificēšanu kā 
“iespējami kancerogēni cilvēkiem” var atvasināt tikai, balstoties uz nepārprotamiem 
pierādījumiem, kas iegūti no citiem būtiskiem datiem. Tas nozīmē, ka, lai ar ierobežotiem 
pierādījumiem par kancerogenitāti noteiktu klasificēšanu, nav nepieciešami in vivo 
kancerogenitātes vai (Q)SAR dati. 

3.6.6 Kancerogenitātes klasificēšanas piemēri 

Kancerogenitātes klasificēšana, kā norādīts iepriekš, ietver apsvērumus par daudziem dažādiem 
faktoriem, un tā ir sarežģīts uzdevums, kam nepieciešams ekspertu slēdziens. Tādēļ šajā 
vadlīnijās nav iekļauti kancerogenitātes klasificēšanas piemēri. 
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3.7 TOKSISKA IETEKME UZ REPRODUKTĪVO SISTĒMU 

3.7.1  Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu definīcija un vispārīgie apsvērumi 

I pielikums: 3.7.1.1. punkts. Toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu ietver kaitīgu 
ietekmi uz dzimumfunkciju un pieaugušu vīriešu un sieviešu auglību, kā arī ontoģenēzes 
toksicitāti pēcnācējiem. Turpmāk norādītās definīcijas ir pielāgotas, par pamatu ņemot 
Starptautiskās programmas par ķīmisko drošību/Vides veselības kritēriju dokumenta 
Nr. 225 “Principi par veselības riska novērtēšanu reprodukcijai saistībā ar ķīmisko vielu 
iedarbību” darba definīcijas. Klasificēšanas vajadzībām ziņas par ģenētiski pamatotu 
pārmantotu ietekmi uz pēcnācējiem ir aplūkotas nodaļā “Cilmes šūnu mutagenitāte” (3.5. 
nodaļa), jo šajā klasificēšanas sistēmā ir atbilstīgāk aplūkot šādu ietekmi atsevišķas 
cilmes šūnu mutagenitātes bīstamības klases satvarā. 

Šajā klasificēšanas sistēmā toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu tālāk iedala divās 
galvenajās grupās: 

(a) kaitīga ietekme uz dzimumfunkciju un auglību,

(b) kaitīga ietekme uz pēcnācēju attīstību.

Daža veida toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu nevar skaidri pieskaitīt nedz 
dzimumfunkcijas un auglības traucējumiem, nedz ontoģenēzes toksicitātei. Tomēr vielas 
ar šādu ietekmi vai tās saturošus maisījumus klasificē kā toksiskus reproduktīvajai 
sistēmai. 
I pielikums: 3.7.1.2. punkts. Klasificēšanas nolūkos bīstamības klasi “toksiska ietekme 
uz reproduktīvo sistēmu” iedala šādi: 

– nelabvēlīga ietekme:
– uz dzimumfunkciju un auglību; vai
– uz attīstību;

– ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību.
I pielikums: 3.7.1.3. punkts. Kaitīga ietekme uz dzimumfunkciju un auglību

Jebkāda vielas ietekme, kas spēj traucēt dzimumfunkciju un auglību. Tas cita starpā 
iekļauj izmaiņas sievietes vai vīrieša reproduktīvajā sistēmā, kaitīgu ietekmi pubertātes 
iestāšanās laikā, gametu radīšanā un pārvietošanā, izmaiņas reproduktīvajā ciklā, 
modificētu seksuālo uzvedību, auglību, dzemdības, grūtniecības iznākumu, priekšlaicīgu 
reproduktīvo deģenerēšanos vai citu funkciju pārveidošanos, kas ir atkarīgas no 
reproduktīvās sistēmas veseluma. 

I pielikums: 3.7.1.4. punkts. Kaitīga ietekme uz pēcnācēju attīstību 

Ontoģenēzes toksicitāte visplašākajā nozīmē ietver jebkuru ietekmi, kas traucē 
pēcnācējam normāli attīstīties vai nu pirms, vai pēc dzemdībām tāpēc, ka vismaz viens 
no vecākiem pirms augļa ieņemšanas ir bijis pakļauts kaitīgai ietekmei vai arī tai ir bijis 
pakļauts pēcnācējs pirmsnatālās attīstības gaitā vai pēc dzemdībām līdz pat laikam, kad 
tas sasniedz dzimumbriedumu. Tomēr galvenais nolūks, klasificējot vielas kā 
ontoģenētiski toksiskas, ir nodrošināt brīdinājumu par bīstamību sievietēm grūtniecības 
stāvoklī un sievietēm un vīriešiem attiecībā uz reproduktīvo spēju. 
Tāpēc klasificēšanas pragmatiskajām vajadzībām ontoģenēzes toksicitāte pamatā nozīmē 
kaitīgu ietekmi grūtniecības laikā, pakļaujot tam vecākus. Šī ietekme var izpausties 
jebkurā organisma dzīves laikā. Galvenās ontoģenēzes toksicitātes izpausmes iekļauj – 1) 
organisma nāvi, 2) strukturālas anomālijas, 3) izmainītu augšanu un 4) funkcionālus 
bojājumus. 
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3.7.1.1 Īpaši apsvērumi par ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību 

Šī klasificēšana ir paredzēta, lai norādītu, vai viela var radīt kaitējumu, iedarbojoties uz laktāciju 
vai ar tās starpniecību. Tas var rasties, ja viela tiek uzsūkta sievietes organismā un nelabvēlīgi 
iedarbojas uz piena veidošanos vai kvalitāti vai ja viela (un tās metabolīti) pienā ir pietiekami 
lielā daudzumā, lai izraisītu bažas par bērna, kas barots ar krūti, veselību. 

I pielikums: 3.7.1.5. punkts. Kaitīga ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību arī 
pieder pie toksiskas ietekmes uz reproduktīvo sistēmu, bet klasificēšanas vajadzībām šādu 
ietekmi aplūko atsevišķi. Tas tāpēc, ka ir vēlams klasificēt vielas tieši saskaņā ar to kaitīgo 
ietekmi uz laktāciju, lai ar īpašu bīstamības apzīmējumu par šo ietekmi varētu brīdināt 
mātes, kuras baro ar krūti. 

Tāpēc, ja nelabvēlīgā ietekme, kas izraisa jaundzimušo attīstības traucējumus, tiek novērota arī 
pēc iedarbības in utero, viela arī ir klasificējama kā ontoģenētiski toksiska. Citiem vārdiem 
sakot, ietekmes uz laktāciju vai ar tās starpniecību klasificēšana ir neatkarīga no apsvērumiem 
par vielas toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, un vielu var klasificēt, ņemot vērā tās 
ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību, neatkarīgi no tā, vai viela ir klasificēta arī kā 
toksiska reproduktīvai sistēmai. 

Klasificēšana, ņemot vērā ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību, nav pietiekama, lai vielai 
tiktu piemērota harmonizētā klasifikācija un marķēšana atbilstoši CLP regulas 36. panta 1. 
punktam. 

3.7.2 Vielu klasificēšana kā toksiska reproduktīvai sistēmai 

3.7.2.1 Bīstamas informācijas noteikšana 

3.7.2.1.1 Par cilvēkiem iegūtu datu noteikšana 

Epidemioloģiskie pētījumi, kā arī klīniskie dati un cilvēku slimību vēstures var būt 
pieejami atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.7.2.2.3. nodaļā, kā arī Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.6.3.2. nodaļā norādītajam.

3.7.2.1.2  Datu, kas nav iegūti par cilvēkiem, noteikšana 

Klasificēšanā izmantotie par dzīvniekiem iegūti in vitro dati un informācija, kas nav iegūta no 
testēšanas, ir norādīti CLP regulas I pielikuma 3.7.2.5. nodaļā, savukārt detalizētas konkrētas 
atsauces uz dažādām testēšanas metodēm ir uzskaitītas Vadlīniju par IR/CSA R.7.6.3.1. 
iedaļā80.

3.7.2.2 Klasificēšanas kritēriji

I pielikums: 3.7.2.1.1. punkts. Lai klasificētu toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, 
vielas tiek pieskaitītas vienai no divām kategorijām. Katrā kategorijā ietekmi uz 
dzimumfunkciju un auglību un uz ontoģenēzi aplūko atsevišķi. Turklāt ietekmi uz laktāciju 
pieskaita atsevišķai bīstamības kategorijai. 

3.7.1. a) tabula 

Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu bīstamības kategorijas 

Kategorijas Kritēriji 

1. Kategorija Zināma vai iespējama toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo sistēmu. Vielas 
klasificē toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu 1. kategorijā, ja ir zināms,  

80 Vadlīniju par IR/CSA R.7.6.3.1 nodaļā tiks grozīta, iekļaujot paplašinātās reproduktīvās 
toksicitātes pētījumu vienā paaudzē (EOGRTS),  OECD  443  (28 July 29011), publicēšana paredzēta 
2014/2015. gadā. 
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ka tās ir kaitīgi ietekmējušas dzimumfunkciju un auglību vai cilvēku 
ontoģenēzi, vai, ja pētījumos ar dzīvniekiem, kurus apstiprina cita 
informācija, ir gūti pierādījumi, kas ved pie pieņēmuma, ka vielai ir spēja 
traucēt cilvēku reprodukciju. Vielas tālāk klasificē atkarībā no tā, vai 
pierādījumi klasificēšanai ir galvenokārt no datiem, kas iegūti par cilvēkiem 
(1.A kategorija) vai datiem, kas iegūti par dzīvniekiem (1.B kategorija). 

1.A kategorija Zināma toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo sistēmu 
Vielas klasificēšana 1.A kategorijā lielā mērā pamatojas uz pierādījumiem, 
kas gūti par cilvēkiem. 

1.B kategorija Iespējama toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo sistēmu 
Vielas klasificēšana 1.B kategorijā lielā mērā pamatojas uz pierādījumiem, 
kas gūti, pētot dzīvniekus. Šādiem datiem ir jāsniedz skaidri pierādījumi par 
kaitīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību vai uz ontoģenēzi, ja nav citas 
toksiskas ietekmes, vai gadījumā, kad šāda ietekme ir vērojama kopā ar cita 
veida toksisku ietekmi, kaitīgajai ietekmei uz reprodukciju nedrīkst būt 
sekundāras nespecifiskas citas toksiskās ietekmes sekas. Tomēr, ja ir 
informācija par mehānismu, kas rada šaubas par šīs iedarbības nozīmi 
cilvēkiem, atbilstīgāk var būt klasificēt vielu 2. kategorijā. 

2. kategorija Aizdomas par toksisku ietekmi uz cilvēku reproduktīvo sistēmu 
Vielas klasificē toksiskas ietekmes uz reproduktīvo sistēmu 2. kategorijā, ja 
par cilvēkiem vai par izmēģinājuma dzīvniekiem ir gūti pierādījumi par 
kaitīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību vai uz ontoģenēzi, ko var 
papildināt cita informācija, un, ja pierādījumi nav pietiekami pārliecinoši, lai 
vielu pieskaitītu 1. kategorijai. Ja nepietiekami kvalitatīvi veikti pētījumi 
padara pierādījumus mazāk pārliecinošus, atbilstīgāk ir klasificēt vielu 2. 
kategorijā. 

Šādai ietekmei jābūt novērotai apstākļos, kad nav citas toksiskas ietekmes, 
vai, ja šāda ietekme ir vērojama kopā ar cita veida toksisku ietekmi, 
kaitīgo ietekmi uz reproduktīvo sistēmu uzskata par citas toksiskās 
ietekmes sekundārām un nespecifiskām sekām. 

3.7.2.2.1  Klasificēšana toksiskas ietekmes gadījumā uz vecākiem 

3.7.2.2.1.1 Ietekmes izvērtēšana izteiktas sistēmiskas iedarbības gadījumā 

Parasti klasificēšanas nolūkiem jāņem vērā visi rezultāti, kas iegūti attiecībā uz toksisko ietekmi 
uz reproduktīvo sistēmu, neatkarīgi no toksiskās ietekmes līmeņa uz vecākiem. Jāveic 
salīdzinājums starp ietekmes uz auglību/attīstību un citu toksikoloģisko rezultātu nopietnību. 

Ietekme uz auglību 

Nelabvēlīgā ietekme uz auglību vai reproduktīvo sistēmu, kas novērota tikai tādos devas 
līmeņos, kas izraisa izteiktu sistēmisku toksicitāti (piemēram, letalitāti, absolūtā ķermeņa svara 
ievērojamu samazinājumu, komu), nav būtiskas klasificēšanas mērķiem. 

Nav noteiktas attiecības starp ietekmes uz auglību un mazāk izteiktu toksisku sistēmisku 
iedarbību uz sistēmu. Tādēļ jāpieņem, ka ietekme uz auglību, kas novērojama pie mazākiem 
izteiktu sistēmisko toksicitāti izraisošiem devas līmeņiem, nav toksicitātes sekundārās sekas. 
Tomēr pārošanās uzvedību var ietekmēt iedarbība uz vecākiem, kas nav tieši saistīta ar 
reprodukciju (piemēram, sedācija, paralīze), un šī iedarbība uz pārošanās uzvedību nevar 
noteikt klasificēšanu. 
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Ietekme uz attīstību 

I pielikums: 3.7.2.4. punkts. Mātes toksicitāte 

I pielikums: 3.7.2.4.1. punkts. Toksisku vielu ietekme mātē var ietekmēt pēcnācēja 
attīstību grūtniecības laikposmā un agrīnajā pēcdzemdību laikposmā vai nu ar nespecifisku 
mehānismu starpniecību, kas ir saistīti ar stresu un mātes homeostāzes traucējumiem, vai 
ar specifiskiem mātes mediētiem mehānismiem. Interpretējot ontoģenēzes rezultātu, lai 
izlemtu, kā ir klasificējama viela pēc tās ietekmes uz ontoģenēzi, ir svarīgi apsvērt 
iespējamo ietekmi uz mātes toksicitāti. Tas ir komplekss jautājums daudzo neskaidrību 
dēļ, kas ir saistītas ar mātes toksicitāti un pēcnācēja ontoģenēzi. Lai noteiktu, cik liels 
svars, interpretējot kritērijus, pēc kuriem nosaka ietekmi uz ontoģenēzi, ir piešķirams 
mātes toksicitātei, ir jāizmanto pieeja, kas balstās uz eksperta slēdzienu un pierādījumu 
daudzumu. Lai nonāktu pie klasificēšanas, vēlamā pieeja ir vispirms apsvērt kaitīgo 
ietekmi uz embriju/augli, un tikai pēc tam līdztekus citiem faktoriem, kas to var ietekmēt 
kopējā pierādījumu daudzumā, novērtēt mātes toksicitāti. 

I pielikums: 3.7.2.4.2. punkts. Pamatojoties uz pragmatiskiem novērojumiem, mātes 
toksicitāte atkarībā no tās nopietnības var ietekmēt pēcnācēja ontoģenēzi ar nespecifisku 
sekundāru mehānismu starpniecību, radot tādu veidu ietekmi kā samazināts augļa svars, 
palēnināta skeleta attīstība un iespējama rezorbcija un noteiktas anomālijas dažu sugu 
atsevišķos celmos. Tomēr mazais pētījumu skaits par saikni starp ietekmi uz ontoģenēzi 
un vispārējo mātes toksicitāti nav parādījis konsekventu, reproducējamu sakarību, kas 
attiektos uz vairākām sugām. 

Pat tad, ja ietekme uz ontoģenēzi ir vērojama līdztekus mātes toksicitātei, to uzskata par 
pierādījumu ontoģenēzes toksicitātei, ja vien par katru atsevišķo gadījumu nav 
nepārprotami pierādīts, ka ietekme uz ontoģenēzi ir sekundāra attiecībā pret mātes 
toksicitāti. Turklāt šādi ir klasificējama viela, ja ir būtiska toksiska ietekme uz pēcnācēju, 
piemēram, neatgriezeniska ietekme, tāda kā struktūras anomālijas, augļa/embrija nāve, 
būtiski pēcdzemdību funkcionāli traucējumi. 

I pielikums: 3.7.2.4.3. punkts. No klasificēšanas automātiski neatsakās, ja vielām 
piemīt ontoģenēzes toksicitāte, kas izpaužas tikai saistībā ar mātes toksicitāti, pat ja ir 
parādīts īpašs mediācijas mehānisms ar mātes starpniecību. Šai gadījumā atbilstīgāka ir 
klasificēšana 2., nevis 1. kategorijā. Tomēr, ja viela ir tik toksiska, ka tās iedarbības 
rezultātā māte iet bojā vai stipri novājē, vai ja mātīte ir tik novārgusi, ka nespēj zīdīt 
jaundzimušos, uzskata, ka ontoģenēzes toksicitāte ir tikai un vienīgi mātes toksicitātes 
sekundāras sekas, un neņem vērā ietekmi uz ontoģenēzi. Vielu parasti neklasificē, ja ir 
sīkas ontoģenēzes izmaiņas, ja ir tikai neliels augļa/jaundzimušā svara samazinājums vai 
aizkavēta skeleta veidošanās, ja tas vērojams kopā ar mātes toksicitāti. 

Nelabvēlīgā ietekme uz dzīvildzi un augšanu pēc dzimšanas, kas novērojama tikai devas 
līmeņos, kuri izraisa toksicitāti mātei, iespējama mātes aprūpes trūkuma vai citu iemeslu dēļ, 
piemēram, nelabvēlīgā ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību vai toksiska ietekme uz 
attīstību. Ja ietekmi pēc dzimšanas izraisa mātes aprūpes trūkums, klasificēšanu ietekmei uz 
attīstību var nepiemērot. 

3.7.2.2.1.2 Īpašās ietekmes uz vecākiem būtiskums 

Visi toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu veidi ir uzskatāmi par sekundāriem attiecībā uz 
vecāku toksicitāti. Ar pašreizējām zināšanām nav iespējams noteikt īpašu ietekmi, kas nosaka 
toksicitāti uz dzīvnieku vecākiem, un kura nav saistīta ar toksisko ietekmi uz reproduktīvo 
sistēmu (piemēram, peroksisomu proliferācija). Tomēr toksiskai ietekmei uz vecākiem, kas ir 
mazāka par izteiktu, nevajadzētu ietekmēt reproduktīvai sistēmai toksisko vielu klasificēšanu 
neatkarīgi no novērotās specifiskās ietekmes uz vecākiem. 
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Parasti ir ļoti grūti pierādīt cēloņsakarību starp vecāku organismā mediētu mehānismu un 
nelabvēlīgo ietekmi uz pēcnācējiem. Parasti dati nav pietiekami, lai izdarītu secinājumus, vai 
ietekme uz pēcnācējiem ir vecāku toksicitātes tiešas vai sekundāras ietekmes dēļ. Lai noteiktu, 
vai toksiskā ietekme uz reproduktīvo sistēmu ir neatkarīga vai sekundāra attiecībā uz vecāku 
toksicitāti, visatbilstošāk ir korelēt pēcnācēju un to vecāku individuālos datus. Tomēr saistība 
starp ietekmi uz vecākiem un pēcnācējiem pati par sevi nepierāda cēloņsakarību. 

Gadījumā, ja starp toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un vecākiem pastāv cēloņsakarība 
un var pierādīt, ka ietekme uz pēcnācējiem ir sekundāra pēc toksiskās ietekmes uz mātes 
organismu, šie faktori joprojām var būt būtiski klasificēšanai atkarībā no ietekmes nopietnības. 

Jāveic salīdzinājums starp mātes toksicitātes nopietnību un par pēcnācējiem iegūtu rezultātu 
nopietnību. Pastāv vairāki piemēri, kas pierāda, ka organisms, kas attīstās, var būt jutīgāks, un 
ilgtermiņa sekas var būt nopietnākas nekā pieaugušajiem. Māte var atveseļoties, bet pēcnācēji 
var tikt neatgriezeniski ietekmēti. 

I pielikums: 3.7.2.4.4. punkts. Turpmāk ir doti daži punkti, pēc kuriem nosaka mātes 

ietekmi. Ja ir dati par šiem punktiem, tos novērtē atbilstīgi statistiskajam un 
bioloģiskajam nozīmīgumam un attiecībā uz reakciju atkarībā no devas. 

Mātes mirstība: 

palielinātu mirstību starp apstrādātajām mātītēm salīdzinājumā ar kontrolmateriālu 
uzskata par pierādījumu mātes toksicitātei, ja palielinājums ir atkarīgs no devas un ja to 
var attiecināt uz testa materiāla sistēmisko toksicitāti. Ja mātīšu mirstība pārsniedz 10%, 
to uzskata par pārmērīgu, un datus par attiecīgo devas līmeni parasti neizmanto tālākai 
izvērtēšanai. 

Pārošanās rādītājs 

(dzīvnieku skaits ar sēklas embolu vai spermu/sapārojušos dzīvnieku skaits x 100) (1) 

Auglības rādītājs 

(dzīvnieku skaits ar implantātiem/sapārojošos dzīvnieku skaits x 100) 

Grūtniecības ilgums 

(ja mātītei ļauj dzemdēt) 

Ķermeņa svars un ķermeņa svara izmaiņas. 

Novērtējot mātes toksicitāti, ņem vērā mātes ķermeņa svaru un/vai koriģēto (laboto) 
mātes ķermeņa svaru, ja vien šādi dati ir pieejami. Aprēķinot mātes ķermeņa svara 
koriģētās (labotās) vidējās izmaiņas, ko izsaka kā starpību starp ķermeņa sākotnējo un 
beigu svaru, no kura atņemts gravidās dzemdes svars (vai alternatīvi embriju kopējais 
svars), var noteikt to, vai ietekme attiecas uz māti vai uz dzemdes saturu. Grūtniecības 
laikā parasti vērojamo svara izmaiņu dēļ trušiem ķermeņa svara pieaugumu nevar 
izmantot mātes toksicitātes noteikšanai. 

Barības patēriņš un ūdens patēriņš (attiecīgā gadījumā). 

Ja attiecībā uz apstrādātajām mātītēm salīdzinājumā ar kontrolgrupu novēro ievērojamu 
barības un ūdens patēriņa samazinājumu, to izmanto mātes toksicitātes izvērtēšanā, 
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īpaši tad, ja testējamo materiālu pievieno barībai vai dzeramajam ūdenim. Izmaiņas 
barības vai ūdens patēriņā jāizvērtē kopīgi ar mātes ķermeņa svaru, nosakot, vai 
novērotā ietekme atspoguļo mātes toksicitāti vai vienkārši ir saistīta ar pārbaudes 
materiāla garšas īpatnībām ēdienā vai ūdenī. 

Klīniskie novērtējumi (tostarp klīniskās pazīmes, marķieri, hematoloģijas un klīniskie 
ķīmijas pētījumi). 

Novērtējot mātes toksicitāti, pievērš uzmanību novērojumiem par nozīmīgu toksicitātes 
klīnisko pazīmju biežumu apstrādātajām mātēm salīdzinājumā ar kontrolgrupu. Ja to 
izmanto par pamatu, izvērtējot mātes toksicitāti, pētījumā jānorāda to tipi, sastopamība, 
klīnisko pazīmju pakāpe un ilgums. Klīniskās pazīmes, kas norāda uz mātes toksicitāti, 
iekļauj komu, prostrāciju, hiperaktivitāti, līdzsvara refleksa zudumu, ataksiju vai 
apgrūtinātu elpošanu. 

Pēcnāves apskates dati. 

Uz mātes toksicitāti var norādīt pēcnāves apskatē iegūto datu biežums un/vai to 
nopietnība. Tie var iekļaut acīmredzamas vai mikroskopiskas patoloģiskās izmaiņas vai 
datus par orgānu svaru, tostarp absolūto orgānu svaru, orgānu un ķermeņa svara 
attiecību vai orgānu svara attiecību pret smadzeņu svaru. Ja šīs izmaiņas ir saistītas ar 
negatīvām histopatoloģiskām izmaiņām skartajā(os) orgānā(os), novērojumus par 
zīmīgajām izmaiņām apstrādātās mātes mērķorgānā salīdzinājumā ar kontrolgrupu var 
uzskatīt par pierādījumu mātes toksicitātei. 

(1) Uzskata, ka arī vīriešu kārtas pārstāvis var ietekmēt pārošanās rādītāju un auglības
rādītāju.

3.7.2.2.2  Vielas, kam ir ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību 

I pielikums, 3.7.1.b) tabula 

Bīstamības kategorijas ietekmei uz laktāciju 

IETEKME UZ LAKTĀCIJU VAI AR TĀS STARPNIECĪBU 
Ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību pieskaita atsevišķai bīstamības kategorijai. 
Atzīst, ka attiecībā uz daudzām vielām trūkst informācijas par to kaitīgās ietekmes 
potenciālu uz pēcnācējiem ar laktācijas starpniecību. Tomēr sievietes uzņemtās vielas, 
kas saskaņā ar pieejamo informāciju traucē laktāciju, vai kuras (tostarp metabolīti) var 
atrasties krūts pienā pietiekamā daudzumoā, lai radītu bīstamību ar krūti barota bērna 
veselībai, ir jāklasificē un jāmarķē, norādot šo īpašību, kas ir bīstama ar krūti barotam 
bērnam. Šai kategorijai vielas var pieskaitīt, pamatojoties uz šādiem datiem: 

(a) pētījumos ar cilvēkiem gūtiem pierādījumiem, kas liecina par bīstamību bērniem
laktācijas laikposmā, un/vai

(b) rezultātiem, kas gūti divu paaudžu pētījumos ar dzīvniekiem, ja ir gūti skaidri
pierādījumi par kaitīgu ietekmi uz pēcnācējiem, pārnesot vielu ar pienu, vai ja ir novērota
negatīva ietekme uz piena kvalitāti, un/vai

(c) pētījumiem par absorbciju, metabolismu, izplatību organismā un izdalīšanos, kas
norāda, ka viela atrodas krūts pienā potenciāli toksiskā daudzumā.
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Šai klasificēšanai pastāv divi vispārīgi kritēriji. 

i. ... ar sievieti uzņemtās vielas, kas saskaņā ar pieejamo informāciju traucē laktāciju.

Tas saistās ar ietekmi uz māti, kas nelabvēlīgi ietekmē krūts pienu — tā daudzumu vai 
kvalitāti (t. i., sastāvu). Jebkura ietekme uz piena daudzumu vai kvalitāti, visticamāk, ir 
sistēmiskās iedarbības uz māti dēļ. Tomēr var netikt novērota pārmērīga toksiska ietekme uz 
māti (piemēram, viela var ietekmēt tikai barības vielu pārnešanu uz pienu bez sekām mātei). 
Ietekmes uz māti veids un apmērs, kā arī tās iespējamā ietekme uz laktāciju/piena 
veidošanos, jāizskata katram gadījumam atsevišķi, lai noteiktu, vai nepieciešama klasificēšana 
attiecībā uz ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību. 

Ja vienādā devas līmenī viela mātei izraisa izteiktu acīm redzamu sistēmisku toksicitāti, 
iespējams, ka tas var kā nespecifiska sekundāra ietekme netieši ietekmēt piena veidošanos vai 
mātes aprūpi. Ietekmes uz māti veids un apmērs, kā arī tās iespējamā ietekme uz 
laktāciju/piena veidošanos jāizvērtē katram gadījumam atsevišķi, izmantojot ekspertu 
slēdzienu. Ja pastāv neapgāžami pierādījumi, kas norāda, ka viela neizraisa tiešu ietekmi uz 
laktāciju, tā nav jāklasificē šajā kategorijā. 

Ja viela mātei neizraisa pārmērīgu toksicitāti, bet, ja tā ietekmē piena veidošanos vai kvalitāti, 
tā parasti tiek klasificēta kā ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību, jo šajā gadījumā 
visticamākais, ka ietekme uz laktāciju ir tieši ar vielu saistīta ietekme. 

ii. ... kuras (tostarp metabolīti) var atrasties krūts pienā pietiekamos daudzumos, lai
radītu bīstamību ar krūti barota bērna veselībai.

Tas attiecas uz vielas (tostarp metabolītu) spēju nonākt krūts pienā tādā daudzumā, kas ir 
pietiekams, lai radītu bažas. Ja ietekmi uz pēcnācējiem izraisa viela (vai metabolīts), nonākot 
organismā ar pienu, mātes toksicitāte nav būtiska klasificēšanai. Parasti jābūt pieejamiem 
pozitīviem datiem klasificēšanas pamatošanai, lai pierādītu, ka viela izraisa nelabvēlīgu 
ietekmi uz pēcnācējiem sakarā ar tās ietekmi uz laktāciju. Tomēr izņēmuma gadījumos, ja 
pastāv pienācīgs pamatojums bažām, ka viela var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi ar laktāciju, to 
var klasificēt pat bez tiešiem pierādījumiem. Klasificēšanas pamatā jābūt aplēstā toksicitātes 
daudzumam, kas nonāk organismā ar pienu, un tās robežvērtības pēcnācējiem 
kvantitatīvajam salīdzinājumam. Tā var būt piemērojama gadījumos, ja vielai ir 
bioakumulācijas spēja, kas var izraisīt iespējami lielāku slodzi uz pēcnācējiem, vai ja ir 
pierādījumi, ka pēcnācēji var būt jutīgāki pret vielas toksicitāti nekā pieaugušie. 

Vielas klātbūtne tikai pienā, bez spēcīga pamatojuma attiecībā uz bažām par pēcnācējiem, 
parasti neietekmē klasificēšanu iedarbībai uz laktāciju vai ar tās starpniecību. 

3.7.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

Atbilstoša klasificēšana vienmēr ir atkarīga no visu pieejamo datu integrētas izvērtēšanas un 
to savstarpējās saistības, izmantojot pierādījumu daudzuma pieeju. Datu kopas jāanalizē 
atsevišķi katram gadījumam, izmantojot ekspertu slēdzienu. 

3.7.2.3.1  Standartizētos atkārtotas devas testos iegūtu datu lietošana 

Ietekme uz auglību 

Toksikoloģisko ietekmi, tostarp izteiktu ietekmi, kas novērota standarta atkārtotas devas 
pētījumā, var ņemt vērā pieaugušām mātītēm pirmspārošanās fāzē un pieaugušiem tēviņiem — 
fāzēs pirms un pēc pārošanās. Tomēr, ja standarta atkārtotas devas pētījumu un 
reprodukcijas pētījumu rezultāti ir pretrunīgi, priekšroka dodama pēdējiem. 

Datu par grūsnām un laktējošām mātītēm un jauniem dzīvniekiem no standarta atkārtotas 
devas pētījumiem ekstrapolācija nav vienkārša. 
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Ietekme uz attīstību 

Detalizētus izvērtēšanas rezultātus par toksicitāti grūsniem dzīvniekiem nav iespējams 
ekstrapolēt no pētījumiem ar dzīvniekiem, kas nav grūsni. Tomēr informācija no vispārējās 
toksicitātes pētījumiem var liecināt par mātes toksicitāti, ko var paredzēt turpmākajā attīstības 
toksicitātes pētījumā. 

3.7.2.3.2  Pētījuma plāns 

Lai izvērtētu vecāku un reproduktīvās toksicitātes parametru devas un reakcijas attiecību un to 
iespējamo savstarpējo saistību, ir nepieciešami pētījumu plāni, kuros devas intervāli ir 
pietiekami tuvu viens otram. Tas uzlabos no devas atkarīgās reakcijas izvērtēšanu, kā arī 
samazinās anomāliju ar nopietnu toksicitāti maskēšanās iespēju (piemēram, uzsūkšanos, 
letalitāti), ja devas līmeņi ir augsti. Tādēļ var tikt izmantoti eksperimenta plāni, saskaņā ar 
kuriem tiek testētas vairāk nekā standarta trīs devu grupas un kontroles grupa. Var būt 
lietderīgi rezultātus, kas iegūti atkārtotas devas toksicitātes pētījumos, iekļaut turpmākajos 
toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu pētījumos. Šie pētījumu rezultāti jāizvērtē gan 
vecākiem, gan pēcnācējiem. 

3.7.2.3.3  Pierādījumu, kas attiecas uz ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību, 
izvērtēšana 

a) Pētījumos ar cilvēkiem gūti pierādījumi, kas liecina par bīstamību bērniem laktācijas
laikposmā

Šis kritērijs norāda, ka par cilvēkiem iegūtus datus, piemēram, no epidemioloģiskajiem 
pētījumiem vai slimības vēstures, kas norāda uz bīstamību zīdaiņiem laktācijas laikposmā, arī 
var izmantot, lai pamatotu ietekmes uz laktāciju vai ar tās starpniecību klasifikāciju. Par 
cilvēkiem iegūtu datu lietošana ir pašsaprotama, un jebkāds pētījums ir jāizvērtē katrā gadījumā 
atsevišķi, kam var būt nepieciešams ekspertu slēdziens. 

Novērojumi par cilvēkiem, kas sniedz pierādījumus par nelabvēlīgu ietekmi uz zīdaiņiem, kuri 
tiek baroti ar krūts pienu un kuru mātes tika pakļautas attiecīgās ķīmiskās vielas iedarbībai, 
jāņem vērā, lai nodrošinātu skaidrus pierādījumus klasifikācijas pamatošanai. Pētījumi, kuros 
netiek novērota nelabvēlīgā ietekme, rūpīgi jāizvērtē. Ar cilvēkiem veiktajos pētījumos tiek pētīts 
risks noteiktos iedarbības apstākļos, un negatīvi rezultāti var tikai norādīt uz neatbilstīgām 
metodēm, kas lietotas ietekmes noteikšanai, vai uz nepietiekamu iedarbību, nevis pierāda, ka 
bīstamība nepastāv. 

Praksē noderīgi par cilvēkiem iegūti dati ir retums parametra rakstura dēļ. Vairāk ir iespējami 
izpētes veida pētījumi, kuros tiek mērīts ķīmiskās vielas līmenis krūts pienā. Šādi pētījumi 
var sniegt noderīgu informāciju par iespējamo ietekmi uz māti, ko rada ķīmiskās vielas 
klātbūtne pienā, un tāpēc tie var būt noderīgi, izvērtējot ietekmes uz laktāciju vai ar tās 
starpniecību klasificēšanas nepieciešamību. 

b) Rezultāti, kas gūti vienas vai divu paaudžu pētījumos ar dzīvniekiem, ja ir gūti
skaidri pierādījumi par kaitīgu ietekmi uz pēcnācējiem, pārnesot vielu ar pienu, vai, ja
ir novērota negatīva ietekme uz piena kvalitāti

Ideālā variantā būs pieejami pētījumi, kas sniedz tiešu informāciju par to, vai vielai ir 
nelabvēlīga ietekme uz pēcnācējiem nelabvēlīgās ietekmes uz laktāciju dēļ. Vienas vai vairāku 
paaudžu toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu pētījumi, kuros iekļauta tieša ietekme vai 
ietekme uz pēcnācējiem ar piena starpniecību pēc piedzimšanas, parasti sniedz šādu 
informāciju. Biežāk mūsdienās veiktais pētījums ir pētījums ar divām paaudzēm, bet pastāv 
arī vienas paaudzes pētījumi ar jauniem pētījuma plāniem, piemēram, skrīninga pētījums OECD 
TG 421/422 vai arī attīstības neirotoksicitātes pētījums OECD TG 426. Šo pētījumu vērtība ir 
tāda, ka tajos tiek tieši novēroti pēcnācēji laktācijas laikā un nelabvēlīgā ietekme, piemēram, 
nāve, samazināta dzīvotspēja, klīniskās pazīmes, piemēram, samazināts ķermeņa svara 
pieaugums u. c. un ka iegūtos rezultātus var izteikt skaitļos. Tomēr ir nepieciešams ekspertu 
slēdziens, lai izlemtu, vai šī ietekme uz pēcnācējiem radusies dēļ tiešas nelabvēlīgās  
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ietekmes uz laktāciju vai tās radušās pasliktinātas aprūpes uzvedības dēļ, kas ir mātes 
toksicitātes nespecifiskās sekundārās sekas. Ja pierādīts, ka pasliktināta aprūpes uzvedība ir 
ar vielu saistīta specifiska ietekme uz uzvedību, var piemērot ietekmes uz laktāciju vai ar tās 
starpniecību klasificēšanu. Jāatzīmē, ka dažas ietekmes uz attīstību, kuru cēlonis ir in utero 
ietekme, izpaudīsies tikai pēc piedzimšanas, un tās nav izmantojamas ietekmes uz laktāciju 
vai ar tās starpniecību klasificēšanai. Krusteniskie pētījumi, ja tādi tiek veikti, var palīdzēt 
noteikt, vai minētās ietekmes cēlonis ir in utero vai laktācijas ietekme. Ja ir pietiekami dati, 
kas pierāda, ka par dzīvniekiem iegūti rezultāti nav būtiski cilvēkiem, tie nav ņemami vērā. 

c) Pētījumi par absorbciju, metabolismu, izplatību organismā un izdalīšanos, kas
norāda, ka viela atrodas krūts pienā potenciāli toksiskā daudzumā

Kritērijs norāda, ka toksikokinētikas pētījumi, kas pierāda, ka viela var atrasties pienā potenciāli 
toksiskos līmeņos, var pamatot klasifikāciju. Netiešs pieņēmums šajā punktā nosaka, ka 
zīdīšanas laikā pēcnācēji var uzņemt organismā tādu toksiskās vielas daudzumu, kas ir 
pietiekams, lai izraisītu toksicitāti, ja toksiskās vielas līmenis pienā pārsniedz noteiktu 
robežvērtību (līmenis, kas izraisa bažas). Nepastāv konkrēts robežvērtības noteikšanas veids, lai 
gan sagaidāmo organismā uzņemtās vielas daudzumu zīdītam bērnam var salīdzināt ar 
toksicitātes datiem pieaugušajiem (piemēram, atbilstoši NOAEL vai BMD), lai noteiktu, vai 
toksicitāte ir ticama. Klasificēšanu parasti nepamato vielas klātbūtne pienā bez neapgāžamiem 
pierādījumiem, ka šie līmeņi var būt potenciāli toksiski pēcnācējiem. 

Vielas toksikokinētiku un ticamību, ka tā var nonākt pienā, var paredzēt, pamatojoties uz 
ķīmiskās vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām (piemēram, izmantojot pKa, logP, šķīdību ūdenī un 
molekulmasu u. c.), un šo informāciju var izmantot kā daļu no iepriekš izklāstītā pamatojuma. 
Vielas bioakumulācijas potenciāls pēc atkārtotas iedarbības var būt svarīgs vērā ņemams 
faktors, jo tas var veicināt vielas uzņemšanu organismā tādā daudzumā, kas sasniedz potenciāli 
toksisku līmeni pēcnācējiem. Pētījumos, kuros pēcnācēji/jaundzimušie tiek pakļauti ilgstošai 
iedarbībai, piemēram, pētījumi ar vairākām paaudzēm, netieši pieļauj bioakumulāciju, tāpēc šo 
pētījumu rezultātus pašus par sevi var ņemt vērā, lai nodrošinātu informāciju par 
bioakumulācijas potenciālo iedarbību. Ja šādi pētījumu veidi nav pieejami, potenciālo 
bioakumulāciju var ņemt vērā kā daļu no toksikokinētikas izvērtēšanas, izmantojot ekspertu 
slēdzienu. 

Iespējami toksikokinētiski un toksikodinamiski iemesli, kāpēc jaundzimušie var būt vairāk vai 
mazāk jutīgi pret konkrēto nelabvēlīgo ietekmi uz pieaugušajiem sakarā ar to, ka noteiktas 
sistēmas (piemēram, imūnsistēma un metaboliskā sistēma) un audi/orgāni nav nobrieduši un 
joprojām attīstās. Tas, vai jaundzimušais būs vairāk vai mazāk jutīgs salīdzinājumā ar 
pieaugušajiem, būs atkarīgs no konkrētās ķīmiskās vielas, un to noteiks tādi faktori kā ķīmiskās 
vielas bīstamības īpašības, fizikāli ķīmiskās īpašības un metabolizācijas veids. Tāpēc katrā 
gadījumā atsevišķi jāizvērtē jaundzimušo un pieaugušo relatīvā jutība pret vielu, izmantojot 
ekspertu slēdzienu. Ja par to nav nekādas nepārprotamas un nozīmīgas informācijas, jāpieņem, 
ka jaundzimušie un pieaugušie ir vienādi jutīgi pret vielu.

Kopumā klasifikāciju pēc ietekmes uz laktāciju vai ar tās starpniecību var piemērot, balstotiesuz 
toksikokinētiskajiem datiem vai labi pamatotām aplēsēm par ietekmi tikai ar pienu, ar 
noteikumu, ka to apstiprina fakti, kas skaidri apliecina, ka viela krūts pienā esošajā līmenī, 
visticamāk, kaitēs pēcnācējiem, kas attīstās.

3.7.2.4 Lēmums par klasifikāciju 

Atbilstīgi CLP regulas I pielikuma 3.7.2.1.1. iedaļai vielas, kas ir toksiskas reproduktīvajai 
sistēmai, iedala 1.A, 1.B vai 2. kategorijā. Ietekme uz laktāciju tiek iedalīta atsevišķā bīstamības 
kategorijā, kas jāattiecina uz vielu neatkarīgi no tā, vai viela ir vai nav klasificēta citā toksiskās 
ietekmes uz reproduktīvo sistēmu kategorijā. 
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3.7.2.5 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

10. panta 1. punkts. Specifiskās robežkoncentrācijas un vispārīgās robežkoncentrācijas
ir robežvērtības, ko nosaka vielai, norādot robežlielumu, kuru sasniedzot vai pārsniedzot
vielas klātbūtne citā vielā vai maisījumā kā identificēts piemaisījums, piedeva vai
atsevišķa sastāvdaļa var likt vielu vai maisījumu klasificēt kā bīstamu.

Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja 
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir acīm 
redzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto koncentrāciju 
jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo 
robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei. 

Izņēmuma apstākļos specifiskās robežkoncentrācijas var noteikt ražotājs, importētājs vai 
pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša zinātniska informācija par 
to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav acīm redzamā līmenī, kas 
pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas attiecīgajai bīstamības klasei vai 
pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju 
attiecīgajai bīstamības klasei. 

3.7.2.5.1  Procedūra 

Tiek izvērtēti pieejamie dati no pētījumiem ar dzīvniekiem un cilvēkiem, lai noteiktu reproduktīvās 
toksicitātes devas raksturlielumu ED10 (efektīvā deva ar iedarbības līmeni, kas par 10%    pārsniedz 
vēsturisko), kā izklāstīts tālāk. Provizorisku slēdzienu attiecībā uz to, vai vielai ir zema, vidēja 
vai augsta ietekme, izdara, balstoties uz ED10 datiem. Sākotnējo ietekmes novērtējumu var 
mainīt, attiecīgi izvērtējot vairākus modificējošos faktorus, kas aprakstīti 3.7.2.5.5. nodaļā. 
Rezultātā tiek iegūta galīgā ietekmes grupa. Katra galīgā ietekmes grupa ir saistīta ar vispārīgo 
robežkoncentrāciju (GCL) vai SCL. Šādā veidā pēc tam tiek noteikta SCL, ņemot vērā visus 
būtiskos apsvērumus (sk. 3.7.2. a) attēlu). Pamatojums, kas ietver ietekmes grupu robežvērtības 
un SCL, pieejams VI pielikumā. 

Jāatzīmē, ka ietekmes izvērtēšanai iespējamas alternatīvas pieejas, piemēram, pamatojoties uz 
etalona devas (BDM) metodi (Bench Mark Dose). Tomēr šādas alternatīvas metodes netiek 
izskatītas šajās vadlīnijās, lai gan to lietošana nav izslēgta. Ja tiek izmantotas alternatīvas 
pieejas, tās skaidri jāpamato no zinātniskā un regulējuma viedokļa (sk. CLP regulas 10. pantu) 
un jāsniedz pamatoti zinātniskie priekšlikumi un pamatojumi. 

3.7.2. a) attēls. Reproduktīvās toksicitātes SCL noteikšanas procedūra 

ED10 noteikšana, izmantojot pieejamos datus 

Nosaka provizorisko ietekmes grupu 

Nosaka galīgo ietekmes grupu, ņemot vērā modificējošos faktorus 

Nosaka SCL 
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3.7.2.5.2  Gadījumi, kad ietekmes izvērtēšana ir sarežģīta vai neiespējama 

Ietekmes izvērtēšanas procesā tiek pieņemta noteiktu datu veidu pieejamība. Tomēr šie dati ne 
vienmēr ir pieejami. Turklāt vielu kā toksisku reproduktīvajai sistēmai klasificēšana var būt 
balstīta uz informāciju, piemēram, grupēšanu, savstarpējām atsaucēm un (Q)SAR izmantošanu 
(Vadlīniju par IR/CSA R.6 un R.7.2.3.1. nodaļa). Šādos gadījumos nav iespējams tieši aprēķināt 
toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, balstoties uz ED10 vērtību. Lai gan bieži vien pastāv 
atbilstīgi iemesli, lai veiktu bīstamo īpašību ekstrapolāciju no vienas vai vairākām vielām uz citu 
vielu, atsevišķu vielu paredzamā ietekme grupas ietvaros var atšķirties. Šādos gadījumos 
ietekmes izvērtēšana var būt sarežģīta vai neiespējama. Tomēr atsevišķos gadījumos iespējams 
noteikt klasificēšanu un ietekmi, izmantojot metodes, kas nav testēšana. Šie gadījumi var 
ietvert ED10 interpolāciju vielu ar salīdzināmām struktūrām un ietekmēm grupas ietvaros vai 
molekulmasas korekciju, ja tiek veikta ekstrapolācija starp dažādiem sāļiem ar salīdzināmu 
pieejamību. Ja viela tiek klasificēta 2. kategorijā, balstoties uz "ierobežotiem pierādījumiem", 
šādos gadījumos pieejamo datu kvalitāte noteiks, vai ietekmi ir iespējams izvērtēt. Gadījumos, 
kad turpmākā izvērtēšana nav iespējama, tiek piemērotas CLP regulā norādītās vispārīgās 
robežkoncentrācijas. Kopumā, lai vielu pārvietotu uz grupu ar zemāku ietekmi, nepieciešams 
vairāk nepārprotamu pierādījumu, nekā pārvietojot vielu uz grupu ar augstāku ietekmi. 

3.7.2.5.3  ED10 vērtības noteikšana 

ED10 vērtība (kāda tiek izmantota reproduktīvās toksicitātes SCL) ir mazākā deva, kas ierosina 
toksisku iedarbību uz reproduktīvo sistēmu, kas atbilst toksiskās iedarbības uz reproduktīvo 
sistēmu klasificēšanas kritērijiem un kuras biežums vai lielums ir 10% pēc spontānās 
sastopamības biežuma korekcijas (sk. 3.7.2.5.3.2. nodaļu). 

Var likties sarežģīti precīzi noteikt, kura ietekme vai ietekmju kombinācija atbilst klasificēšanas 
kritērijiem. Tomēr vairumam datu bāzē esošo vielu pie mazākā devas līmeņa novērotā(-s) 
ietekme(-s) uz attīstību bija pēcnācēju anomāliju un/vai letalitātes palielināšanās. ED10 ietekmes uz 
dzimumfunkciju un auglību pamatā galvenokārt ir ietekme uz auglību un reproduktīvo orgānu 
histopatoloģiskām izmaiņām. Šīs ietekmes nepārprotami norāda uz nepieciešamību piemērot 
klasifikāciju. Turklāt galīgās SCL noteikšanas pamatā ir ierobežots ietekmes grupu skaits, nevis 
precīza ED10 vērtība. Tāpēc praksē iespējams, ka dažu atšķirīgu ietekmju ED10  vērtības atbilst 
vienai un tai pašai ietekmes grupai, kā rezultātā SCL ir vienādas. 

ED10 var iegūt tieši vai veicot lineāro interpolāciju no eksperimentāli iegūtajiem datiem, vai arī to 
var aprēķināt, izmantojot Bench Mark Dose (BMD) programmatūru. BMD programmatūras 
izmantošana nodrošinās precīzāku ED10 rezultātu,  jo  tiek  izmantoti  visi  dati  no  devas
un reakcijas attiecības līknes. BMD programmatūra ir nepieciešama, ja ar lineāro interpolāciju nav 
iespējams noteikt ED10 sakarā ar to, ka nenovērotās nelabvēlīgās ietekmes līmenis (NOAEL) nav 
zināms, bet zemākais novērotās nelabvēlīgās ietekmes līmenis (LOAEL) pārsniedz 10%. Tomēr 
kopumā BMD programmatūras lietošana nav nepieciešama, jo SCL noteikšanai tiek izmantotas 
plašas  ietekmes  grupas.  Taču  tā  var  būt  svarīga  attiecībā  uz  vielām,  kuras  ir  tuvu  
ietekmes  grupas robežai. Ja ED10 nav iespējams aprēķināt, izmantojot tiešo vai lineāro 
interpolāciju no eksperimentāli iegūtiem datiem vai lietojot BMD programmatūru, ED10 
noteikšanai jāizmanto interpolācija starp kontroles grupu un LOAEL. Šādos gadījumos var 
noteikt tikai SCL, kas ir mazākas par GCL, un nav lielākas par GCL, ja nav pieejama cita ticama 
informācija, jo šādos gadījumos var būt grūti pierādīt, ka pie mazākiem devas līmeņiem ietekmes 
nav. 

3.7.2.5.3.1 Noteikšana praksē 

Praksē dažādos pētījumos bieži vien tiek novērotas vairākas toksiskās ietekmes uz reproduktīvo 
sistēmu, un klasificēšanas pamatā tiek izmantots visu rezultātu pierādījumu daudzums. Pirmā 
darbība ir noteikt, vai klasificēšana veicama ietekmei uz attīstību, ietekmei uz dzimumfunkciju 
un  auglību  vai  abiem.  Efekti,  kuri  izmanto  toksiskās  ietekmes  uz  attīstību 
klasificēšanā, jāpiemēro tikai, lai noteiktu toksisko ietekmi uz attīstību. Tas pats attiecas 
uz ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību. Tas nozīmē, ka vielām, kas atbilst ietekmes uz 
attīstību un ietekmes uz dzimumfunkciju un auglību klasificēšanas kritērijiem, tiek atvasinātas 
divas ED10 vērtības, kas var atšķirties un izraisīt atšķirīgas SCL. Ietekmei uz attīstību, kā arī 
ietekmei uz dzimumfunkciju un auglību, zemākā ED10 vērtība, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 
dažādos pētījumos, tiek lietota kā ED10, kas nosaka konkrētās vielas ietekmi.
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Ja pastāv šaubas, vai konkrētā ietekme atbilst klasificēšanas kritērijiem, nākošā darbība var 
būt ED10 vērtību noteikšana dažādām ietekmēm un, ja tiek ņemti vērā modificējošie faktori, to 
ietekmes noteikšana. 

ED10 aprēķinam, izmantojot lineāro interpolāciju, nepieciešama atšķirīga pieeja, kas ir atkarīga 
no tā, vai ietekme tiek mērīta kā sastopamības biežums (kvantu dati, neparametriski dati) vai 
plašums (nepārtraukti dati, parametriski dati), vai abi. 

3.7.2.5.3.2 Kvantu vai neparametriskie dati 

Ietekmēm, kas tiek mērītas kā sastopamības pieauguma izmaiņas, piemēram, anomāliju skaita 
vai uzsūkšanās pieaugums, ED10  tiek noteikta kā devas līmenis, pie kura 10% testējamās 
populācijas tiek novērota ietekme, kas pārsniedz sastopamības biežumu vienlaicīgi novērotajā 
kontroles grupā. Iespējami gadījumi, kad jāņem vērā vēsturiskie kontroles dati (piemēram, ja 
vienlaicīgi veiktās kontroles dati ir atipiski un tuvu vēsturisko datu galējām vērtībām). 
Piemērām, kas sniegts 3.7.2. a) . tabulā, ED10 ir 90 mg/kg ķermeņa svara dienā, jo šajā devas 
līmenī  12% - 2% (kontrole) = 10% testējamās populācijas novērota sastopamība, kas ir 
augstāka nekā kontroles grupā. 

3.7.2. a) tabula. ED10 aprēķināšanas piemērs

Deva 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 

Anomālijas 2% 3% 7% 12% 

Dažām ietekmēm ED10 aprēķina rezultāti, kas iegūti, balstoties uz sastopamības biežumu 
pēcnācējiem, var atšķirties no tiem, kas noteikti, pamatojoties uz sastopamības biežumu 
metienos. Zinātniskie pierādījumi var norādīt, kurš parametrs ir atbilstošāks, bet, ja šāda 
informācija nav pieejama, nav iespējams noteikt, kura ED10 ir atbilstošāka konkrētai ietekmei. 
Šādos gadījumos jāaprēķina sastopamības biežums pēcnācējiem un sastopamības biežums 
metienā, kā arī jāizmanto mazākā ED10 vērtība. 

3.7.2.5.3.3 Nepārtraukti vai parametriskie dati 

Ietekmēm, kas tiek mērītas kā plašuma izmaiņas, piemēram, vidējais pēcnācēju svars vai 
sēklinieku svars, ED10 nosaka kā devu, pie kuras novērojamas 10% izmaiņas salīdzinājumā ar 
vienlaicīgās kontroles grupu. Piemērā, kas sniegts 3.7.2. b)  tabulā, ED10 ir 19,3 mg/kg ķermeņa 
svara dienā, jo šajā devas līmenī aprēķinātais vidējais embrija ķermeņa svars ir 90% no 
kontroles vērtības. Samazinot kontroles vērtību 6,2 g par 10%, tiek iegūti 5,58 g. Interpolācija 
starp 10 un 30 mg/kg ķermeņa svara dienā attiecībā uz devas līmeni, kas varētu dot augļa 
ķermeņa svaru 5,58 g, rezultātā iegūst 19,3 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

Aprēķini: 

(30 – 10)/(6 – 5,1) = 22, 2; 6,0 – 5,58 = 0,42; 0,42 x 22,2 = 9,3; 10 + 9,3 = 19,3 mg/kg 
ķermeņa svara dienā.

3.7.2. b) tabula ED10 aprēķināšanas piemērs

Deva 0 mg/kg 10 mg/kg 30 mg/kg 90 mg/kg 

Augļa vidējais ķermeņa svars 
(g) 

6,2 6,0 5,1 4,5 

NOAEL LOAEL 
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3.7.2.5.3.4 Dati, kas apvieno sastopamības biežumu un plašumu 

Dažas ietekmes, piemēram, histopatoloģiskās izmaiņas sēkliniekos, ir ietekmes uz sastopamību 
un ietekmes uz plašumu kombinācija (ietekmes izvērtēšana, ko veic patologs). Tomēr ED10

aprēķināšana, ņemot vērā sastopamības biežumu un plašumu, nav iespējama vai vismaz ir 
sarežģītāka. Tāpēc ED10 pamatā jābūt ietekmei uz sastopamības biežumu, kas ir mazāka vai 
lielāka par noteiktu plašumu. Rūpīgi jāizvēlas ietekmes plašums, kas tiks noteikts kā 
sākumpunkts. Parasti konkrētas ietekmes plašums ir attiecīgās klasifikācijas attiecīgais 
mazākais parametrs. Tādā gadījumā ED10 tiek noteikta kā devas līmenis, pie kura ietekmes 
sastopamība, kas ir augstāka par sākumpunktu, par 10% pārsniedz sastopamības biežumu 
kontroles grupā. Praksē tas nozīmē, ka klasificēšanas sistēma tiek pārveidota vienkāršotā 
sistēmā, kurā par pozitīvu uzkatāms tikai procentuāls dzīvnieku daudzums katrā devas grupā ar 
ietekmes plašumu, kas pārsniedz sākumpunktu. Tomēr ir atzīts, ka šajā pieejā tiek izmantota 
tikai daļa no faktiskajiem datiem, un tā nav precīza, tāpēc var būt lietderīgi ED10 noteikšanā 
izvērtēt arī citas ietekmes. 

3.7.2. c) tabula. ED10 aprēķināšanas piemērs iedarbībai uz sēkliniekiem (n=10) 

Deva (mg/kg) Sēklinieku deģenerācija (n) 

nav neliela vidēja izteikta nopietna 

0 4 5 1 0 0 

10 5 5 0 0 0 

NOAEL 30 5 4 1 0 0 

LOAEL 90 0 0 4 2 4 

Piemērā, kas sniegts 3.7.2. c)  tabulā, 10 mg/kg un 30 mg/kg devu grupās novērotā ietekme 
uzskatāma par līdzvērtīgu ietekmei kontroles grupā, tāpēc NOAEL ir 30 mg/kg. Ietekmes 
plašums uz  sēkliniekiem kontroles  grupā, kā arī grupās, kas  saņēma devu  10 un 30 mg/kg 
ķermeņa svara dienā, ir neliela vai mazāka. Sakarā ar šajās trīs grupās novēroto sastopamības 
biežumu, bojājumu pakāpe, kas aprēķināta kā sākuma punkta plašums, ir "neliela". Tādā 
gadījumā ED10  nosaka kā 10% vai lielāku vidējas ietekmes palielinājumu virs kontroles rādītāja. 
Šajā piemērā vidējas vai lielākas sēklinieku deģenerācijas sastopamība ir 10%, 0%, 10% un 
100% pie devas attiecīgi 0, 10, 30 un 90 mg/kg ķermeņa svara dienā. Tādā gadījumā ED10 tiek 
noteikta kā devas līmenis ar 20% (kontroles rādītājs plus 10%) vidēju ietekmi uz 
sēkliniekiem. ED10 ir 36,6 mg/kg ķermeņa svara dienā, balstoties uz interpolāciju starp 30 
un 90 mg/kg ķermeņa svara dienā devai, kas 20% dzīvnieku izraisītu vidēju vai lielāku 
sēklinieku deģenerāciju. 

3.7.2.5.3.5 Specifisko datu veidi 

Pētījumi, kuros iedarbība nav caur muti 

Vairumā gadījumu ietekmes noteikšanai būs pieejami tikai pētījumi, kuros izmantota iedarbība 
caur muti. Tomēr, ja klasificēšanas pamatā ir ietekme, kas novērota pētījumos, kuros iedarbība 
nav caur muti, arī šie dati jāizmanto, lai noteiktu ietekmi. Tam nepieciešama ārējās iedarbības 
caur ādu vai ieelpotās devas ceļš-ceļš ekstrapolācija uz attiecīgo devu iedarbībai caur muti. Tas 
jāveic atbilstīgi ECHA Vadlīnijām par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu 
REACH regulā (IR/CSA, R.8. nodaļa). 

Ekstrapolācija no iedarbības caur ādu uz iedarbību caur muti jāveic tikai tad, ja ir pietiekami 
daudz kinētisko datu par iedarbības caur ādu pieejamību, jo pieņēmums par lielu iedarbības caur 
ādu pieejamību nav sliktākais pieņēmums. Ja šādi dati nav pieejami, izņēmuma gadījumos 
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jāveic iedarbības caur ādu devas un iedarbības caur muti ietekmes diapazonu tiešā 
salīdzināšana. Tomēr šādas salīdzināšanas rezultātā vielu nedrīkst pārvietot uz zemāko   

ietekmes grupu (augstāka ED10), un jāapsver tikai vielas pārvietošana uz augstāko ietekmes 
grupu (zemāks ED10). 

Ekstrapolāciju no iedarbības ieelpojot uz iedarbību caur muti var veikt tikai, ja ir pietiekami 
kinētikas dati par pieejamību ieelpojot, jo pieņēmums, ka iedarbībai ieelpojot ir liela pieejamība, 
nav sliktākais pieņēmums. Ja nav informācijas par pieejamību ieelpojot, jāpieņem, ka 
ieelpošanas un iedarbības caur muti dati ir salīdzināmi. Tomēr šāds salīdzinājums nevar noteikt 
vielas pārvietošanu uz zemāko ietekmes grupu (augstāka ED10), var apsvērt tikai vielas 
pārvietošanu uz augstāko ietekmes grupu (zemāka ED10). 

Par cilvēkiem iegūti dati 

Par cilvēkiem iegūtu datu izmantošanai ED10  aprēķināšanā ir vairāki trūkumi, tostarp ierobežoti 
dati par iedarbību, iedarbībai pakļautās populācijas lielumu un ierobežota informācija attiecībā 
uz to, vai jutīguma intervālā ir iekļaujama iedarbība. Visu šo iemeslu dēļ ir grūti noteikt ED10, 
pamatojoties uz datiem, kas iegūti par cilvēkiem. Tāpēc un tā kā vairumā gadījumu  ED10 
noteikšanai ir pieejami arī par dzīvniekiem iegūti dati, šie dati tiek izvērtēti kopā katram 
gadījumam atsevišķi. ECHA  izstrādāja Vadlīnijas par datu, kas iegūti par cilvēkiem, 
izmantošanu DNEL un DMEL atvasināšanai, un tās ir pieejamas ECHA mājas lapā, skatīt 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm. 

3.7.2.5.4  Iedarbīguma klasificēšanas sākotnējā izvērtēšana81 

Šajā posmā tiek veikta sākotnējā ietekmes izvērtēšana, izmantojot ED10 vērtību. 

ED10 vērtības var izmantot, lai vielas, kas klasificētas kā toksiskas reproduktīvajai sistēmai, 
sagrupētu noteiktos diapazonos, kuri nosaka ietekmes grupas. Šādā veidā iespējams noteikt 
vielas, kas ir toksiskas reproduktīvajai sistēmai ar augstu, vidēju un zemu ietekmi. Lai 
noteiktu provizorisko ietekmes grupu, tiek lietotas robežvērtības, kas norādītas 3.7.2. d) tabulā. 

3.7.2. d) tabula. Ietekmes grupu robežvērtības. 

Ietekmes grupa Robežvērtības 

Augstas ietekmes grupa   ED10 vērtība ≤ 4 mg/kg ķermeņa svara dienā 

Vidējas ietekmes grupa 4 mg/kg ķermeņa svara dienā < ED10 vērtība < 400 mg/kg 
ķermeņa svara  dienā 

Zemas ietekmes grupa ED10 vērtība ≥ 400 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

3.7.2.5.5 Modificējošie faktori 

Modificējošie faktori ir veids, kā noteikt gadījumam raksturīgos datus, kas norāda, ka sākotnējā 
izvērtēšanā noteiktā vielas ietekmes grupa jāmaina. Lai gan vairums modificējošo faktoru 
noteiks klasifikāciju augstākā ietekmes grupā nekā sākotnējā, iespējams arī pretējais. Ja ir 
pieejami specifiskie dati par vielu (piemēram, toksikokinētikas informācija par augstāku 
biopieejamību izmēģinājuma dzīvniekiem salīdzinājumā ar cilvēkiem), iespējams piešķirt arī 
zemāku ietekmes klasi. 

Lai gan daži modificējošie faktori jāņem vērā vienmēr, citi modificējošie faktori var būt 
būtiskāki, ja ietekme ir tuvu robežvērtībai starp abām grupām (sk. augstāk 3.7.2. d) tabulā). 

Daži modificējošie faktori vairāk izsaka kvalitāti. Izmantojot tos, tie vienkārši norādīs uz 
ietekmes grupu, kas atšķiras no izvērtēšanā sākotnēji noteiktās. Citi modificējošie faktori var 
apzīmēt kvantitāti, vismaz uz daļēji kvantitatīvas skalas. Šādos gadījumos jāizvēlas ietekmes  

81 Detalizētu informāciju skatīt šo Vadlīniju VI pielikumā.

http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm
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grupa, kas ir augstāka (vai zemāka) par sākotnēji noteikto, ja modificējošā faktora aplēstais 
lielums pārsniedz attālumu no sākotnējās ED10 vērtības līdz attiecīgās blakus esošās ietekmes 
grupas (augstākas vai zemākas) robežvērtībai. 

Turklāt dažām vielām tiks piemērots vairāk nekā viens modificējošais faktors. Tādā gadījumā 
būs jāizmanto ekspertu slēdziens, lai pieņemtu lēmumu par to, kā saprātīgi apvienot visus šos 
atsevišķos faktorus vienā kopējā modificējošajā faktorā. Izņēmuma gadījumos šāda atsevišķu 
faktoru apvienošana var pat radīt izmaiņas par divām ietekmes klasēm (t. i., sākotnējā 
izvērtēšanā tiek noteikta zema ietekmes klase, bet tiek piešķirta augsta ietekmes klase). 

Šajā kontekstā jāievēro, ka daži modificējošie faktori var būt savstarpēji saistīti. Turklāt daži 
faktori var jau būt ņemti vērā, pieņemot lēmumu par vielas klasificēšanu kā toksiska 
reproduktīvajai sistēmai. Pieņemot šādus lēmumus, jārīkojas uzmanīgi, lai ietekmes noteikšanā 
šādu informāciju neizmantotu atkārtoti. Piemēram, ja devu līmeņos, kas izraisa arī toksicitāti 
mātei, novēroja ietekmi, kas noteica ED10, klasificēšanas laikā tam jau jābūt ņemtam vērā un 
augstākas SCL noteikšanā to nedrīkst izmantot atkārtoti. 

3.7.2.5.5.1 Ietekmes veids/nopietnība 

Vielām atšķiras ietekmes(-ju) veidi, kas nosaka vienādu klasificēšanu kā toksisku 
reproduktīvajai sistēmai. Dažas ietekmes var uzskatīt par nopietnākām nekā citas, tomēr 
dažādu ietekmju grupēšana pēc to nopietnības ir pretrunīga, un kritērijus ir grūti noteikt. Turklāt 
attīstībai toksisku vielu ietekme var atšķirties dažādiem devu līmeņiem, sākot no anomāliju 
variācijām līdz embriju nāvei. Devu līmeņiem var atšķirties nelabvēlīgā ietekme uz auglību un 
dzimumfunkciju, sākot no nelielām izmaiņām sēklinieku histopatoloģijā sakarā ar ietekmi uz 
auglību līdz neatgriezeniskai un pilnīgai auglības neesamībai. Tā kā atšķirība starp devu 
līmeņiem parasti ir mazāka nekā piedāvātajām ietekmes grupām (faktors 10–100), vairumā 
gadījumu tam nebūs nozīmes. Turklāt vairumā gadījumu klasificēšanas pamatā ir nopietna 
iedarbība, piemēram, anomālijas vai augļu nāve, kuru cēlonis ir attīstībai un auglībai toksisku 
vielu ietekme vai histopatoloģiskas izmaiņas reproduktīvajos orgānos sakarā ar auglībai toksisku 
vielu ietekmi. Vairumam klasificēto vielu šāda nopietna iedarbība jau tika novērota, mazākai 
devai iedarbojoties uz reproduktīvo sistēmu (Muller et al, 2012). Tāpēc diferenciācijai starp 
iedarbības veidiem ir ierobežota pievienotā vērtība. Izņēmumi jāizvērtē katram gadījumam 
atsevišķi. 

Piemēram, ja ED10 dod sākotnējo rezultātu, kas nosaka atbilstību vidējas ietekmes grupai, bet ir 
tuvu augstas ietekmes grupas robežvērtībai, un ED10 noteikšanas pamatā ir nopietna iedarbība, 
piemēram, anomālijas vai neatgriezeniska ietekme uz dzimumfunkciju un auglību, tad jāapsver 
iespēja noteikt augstāko ietekmes grupu (zemāka ED10). Lai noteiktu, kas ir “tuvu 
robežvērtībai”, jāsalīdzina attālums līdz nākošās kategorijas robežvērtībai ar modificējošo 
faktoru nozīmīgumu. 

3.7.2.5.5.2 Datu pieejamība 

Modificējošajam faktoram pastāv vairāki aspekti, daži no tiem ir šādi: 

• ierobežota datu pieejamība, ja trūkst noteikti testu protokoli un tāpēc noteikti
parametri nav izvērtēti;

• ierobežota datu pieejamība, ja izvērtēto parametru spektrs ir pietiekams, bet pieejami
tikai ierobežota ilguma pētījumi; un

• ierobežotu datu pieejamība, ja iespējams noteikt tikai LOAEL, bet ne NOAEL.

Ja ir pieejami tikai ierobežoti dati, piemēram, skrīninga pētījums (OECD 421 un 422), 28 dienu 
atkārtotās devas toksicitātes pētījums vai pētījumi, kas nav OECD un kuros netiek izslēgta 
toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu pie mazākiem devas līmeņiem, aprēķināto ED10

nedrīkst izmantot, lai noteiktu SCL, kas pārsniedz GCL. 
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Turklāt vajadzētu apsvērt modificējošā faktora pieš rķišanu, kas ņemtu vērā datu bāzes 
ierobežojumus pieejā, kas līdzīga tai, ko izmanto DNEL atvasināšanai atbilstoši REACH 
regulai. Vadlīnijas par šāda faktora potenciālo lielumu var ieg ūtECHA Vadlīniju par IR/CSA 
R.8 nodaļā (“Devas (koncentrācijas) raksturojums – atbildes reakcija uz cilvēku veselību”). 
8.4.3.1. nodaļā “Ar ekstrapolāciju saistītu faktoru izvērtēšana” (Assessment of factors relating 
to extrapolation) ir norādītas rekomendācijas par to, kā iestatīt faktorus ekstrapolācijai uz 
ilgākiem pētījuma periodiem, kā arī, lai kompensētu NOAEL trūkumu vai vispārīgi sliktas 
kvalitātes datu bāzi. 

Ja ir tikai ierobežoti dati, kam rezultātā iegūtā ED10 ir vidējas ietekmes grupā un ir tuvu 
augstas ietekmes grupas robežvērtībām, jāapsver klasificēšana augstākas ietekmes grupā. 
Piemēram, ED10 ar 8 mg/kg ķermeņa svara dienā varētu būt noteikta, balstoties uz LOAEL 
anomālijām, ja nav datu par NOAEL. Šī ED10 vērtība ir lielāka tikai par koeficientu 2 (t. i., 
divas reizes lielāka par augstas ietekmes grupas robežvērtību 4 mg/kg ķermeņa svara dienā, 
sk. augstāk 3.7.2.5.4. tabulu), un jāapsver piederība augstas ietekmes grupā, līdz būs 
pieejami papildu dati par zemākiem devas līmeņiem. Tādējādi nav skaidrs, vai ED10 korekcija 
ir pamatota, ja ED10 vērtība ir iegūta, izmantojot ekstrapolāciju no LOAEL vērtības vai 
mazākas par to, ja nav zināms NOAEL. Šo neskaidrību lielumu var noteikt ar BMDL (etalona 
devas līmenis, kas mazāks nekā 95% – ticamības robeža). Šādos gadījumos ietekmes 
aplēsei ED10 vietā jāizmanto BMDL. 

3.7.2.5.5.3 Devas un reakcijas attiecība 

Vairumā gadījumu ED10 visticamāk būs tādā pašā diapazonā kā NOAEL un LOAEL. Tomēr, ja 
devas un reakcijas attiecības līkne ir sekla, dažreiz LOAEL var būt acīmredzami zemāks 
nekā ED10. Šādās situācijās, ja, balstoties uz ED10, vielai tiek noteikta zemākas ietekmes 
grupa, bet, balstoties uz LOAEL, — augstākas ietekmes grupa, tad konkrētajai vielai jānosaka 
augstākas ietekmes grupa. 

3.7.2.5.5.4 Iedarbības veids vai mehānisms 

Tiek pieņemts, ka pētījumos ar dzīvniekiem novērotā ietekme ir būtiska attiecībā uz 
cilvēkiem. Ja zināms, ka iedarbības veids vai mehānisms nav būtisks attiecībā uz cilvēkiem 
vai būtiskums attiecībā uz cilvēkiem ir šaubīgs, tas jāņem vērā klasificēšanā, un to nedrīkst 
lietot atkārtoti kā ietekmes modificējošo faktoru. Tomēr toksikodinamikas kvantitatīvās 
atšķirības var ņemt vērā, ja tās jau nav ņemtas vērā klasificēšanā. Gadījumā, ja informācija 
liecina, ka cilvēkiem jutība ir mazāka nekā izmēģinājuma dzīvniekiem, vielas, kuru vērtības ir 
tuvu iedarbīguma robežvērtībām, var tikt pārvietotas uz zemākas ietekmes grupu. Gadījumā, 
ja informācija liecina, ka cilvēkiem jutība ir lielāka nekā izmēģinājuma dzīvniekiem, vielas, 
kuru vērtības ir tuvu ietekmes robežvērtībām, var tikt pārvietotas uz augstākas ietekmes 
grupu. Kopumā, lai vielu pārvietotu uz zemākas ietekmes grupu, nepieciešams vairāk 
nepārprotamu pierādījumu, nekā vielu pārvietojot uz augstākas ietekmes grupu. 

3.7.2.5.5.5 Toksikokinētika 

Testējamām dzīvnieku sugām un cilvēkiem vielas toksikokinētika var atšķirties. Ja atšķirība ir 
zināma, nosakot vielas ietekmes grupu, tas jāņem vērā. Tā pamatā ir jābūt plašām 
zināšanām par visiem iesaistītajiem toksikokinētiskajiem faktoriem nevis tikai par vienu 
parametru. Jāņem vērā arī kinētiskās atšķirības grūsniem dzīvniekiem un tādiem, kas nav 
grūsni, kā arī pārnešana uz augli. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, katram gadījumam 
atsevišķi veicama šī modificējošā faktora kvantifikācija. Šis modificējošais faktors var 
darboties abos virzienos, jo, piemēram, biopieejamība cilvēkiem var būt mazāka vai lielāka 
nekā testējamām dzīvnieku sugām. 
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3.7.2.5.5.6 Vielu bioakumulācija 

Pētījuma, piemēram, par ietekmi uz attīstību plāns ir vērsts uz iedarbību noteikšanu tikai 
attīstības laikā. Tādēļ vielām, kam raksturīga bioakumulācija, faktiskā iedarbība jutības laika 
intervālā attiecībā uz dažām ietekmēm uz attīstību var būt daudz vājāka nekā tad, ja tāda paša 
ārējā devas līmeņa iedarbība būtu sākusies jau ilgi pirms jutības intervāla. Turklāt iedarbība uz 
cilvēkiem iespējama ilgstošā laika periodā pirms jutības intervāla. Tas jāņem vērā, nosakot 
ietekmes grupu. Attiecībā uz vielām, kurām nav pieejami eksperimentāli dati par to 
akumulācijas potenciālu, ECHA Vadlīniju par IR/CSA R.7.12. iedaļas r.7c. punktā (“Īpašas 
vadlīnijas par parametriem” (“Endpoint Specific Guidance”) ir sniegti daži padomi, kā veikt 
pamatotas aplēses saistībā ar šīm grūtībām. 

“Aizdomīgajām” vielām ar bioakumulācijas spēju jāizvērtē to pārvietošana nākošajā augstākas 
ietekmes grupā (zemāka ED10). Tomēr tas jāizvērtē katram gadījumam atsevišķi un jāpamato 
“aizdomīgā” bioakumulācijas spēja. Ja ir pieejami tālāk norādītie pierādījumi, nav nepieciešama 
iedalīšana augstākas ietekmes grupā: 

• ED10 noteikšanai izmantotie attiecīgie pētījumi tika veikti tādā veidā, ka varēja sagaidīt,
ka iekšējās devas sasniegs stabilu stāvokli pietiekami ilgā pētījuma daļā, īpaši attīstības
pētījumos, kas veikti kritiskajos attīstības laika intervālos; vai

• iekšējās devas palielinājums, ko izraisījusi akumulācija, salīdzinājumā ar palielinājumu
pēc vienreizējas iedarbības ir mazāks nekā attālums no ED10 līdz nākošajai augstākas
ietekmes grupas robežvērtībai.

Piemēram, ja sākotnēji noteikts, ka viela ir vidējas ietekmes grupā, un ir zināms vai pastāv 
aizdomas, ka vielai ir bioakumulācijas spēja, un attīstības ED10 iegūta no prenatālā attīstības 
pētījuma ar žurkām bez jebkādas nozīmīgas iepriekšējas mātīšu apstrādes pirms pārošanās, 
jāapsver augstas ietekmes grupas noteikšana. Turpretim, ja uzticami toksikokinētiskie dati 
liecina, ka pēc ilgstošas atkārtotas devas iedarbības plazmas līmeņi stabilā stāvoklī nepārsniedz 
līmeņus pēc vienreizējas devas iedarbības par vairāk nekā divām reizēm (koeficients 2), bet 
sākotnējā ED10 ir 20 mg/kg ķermeņa svara dienā (t. i., faktors 5 no robežas līdz augstas 
ietekmes grupai), var nebūt nepieciešams mainīt ietekmes grupu. 

3.7.2.5.6  Specifisko robežkoncentrāciju (SCL) noteikšana 

Pamatojoties uz iepriekšēju ietekmes izvērtēšanu, izmantojot tikai ED10 un piemērojot 
modificējošos faktorus, vielai var noteikt augstākās ietekmes grupu saskaņā ar tālāk norādīto 
tabulu. Tajā pašā tabulā atrodamas konkrēto vielu GCL un SCL. 
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3.7.2. e) tabula. Katras ietekmes grupas SCL un klasifikācijas kategorijas 

1. kategorija 2. kategorija

Deva SCL Deva SCL 

1. grupa

Augsta ietekme

ED10 mazāka 
par mg/kg 
ķermeņa svara/ 
dienā 

0,03% 

(koeficienti 10 
reizes mazāki, 
īpaši stipras 
iedarbības 
vielām B) 

ED10 mazāka 
par mg/kg 
ķermeņa svara/ 
dienā 

0,3% 

(koeficienti 10 
reizes mazāki, 
īpaši stipras 
iedarbības 
vielām B) 

2. grupa

Vidēja ietekme

ED10 ≥ 4 mg/kg 
ķermeņa svara 
dienā un ≤ 400 
mg/kg ķermeņa 
svara dienā 

0,3% (GCL) ED10 ≥ 4 mg/kg 
ķermeņa svara 
dienā un ≤ 400 
mg/kg ķermeņa 
svara dienā 

3% (GCL) 

3. grupa

Zema ietekme

ED10 pārsniedz 
400 mg/kg 
ķermeņa svara 
dienā  

3% ED10 pārsniedz 
400 mg/kg 
ķermeņa svara 
dienā 

3-10% A

A Noteiktos gadījumos var ņemt vērā 10% robežlielumu, piemēram, vielām, kurām ED10

pārsniedz 1000 mg/kg ķermeņa svara dienā un NOAEL ir mazāks nekā 1000 mg/kg ķermeņa 
svara dienā. 
B Vielām, kurām ED10 ir vairāk nekā 10 reizes mazāka par 4 mg/kg ķermeņa svara dienā, kas 
nozīmē, ka ED10 ir mazāka nekā 0,4 mg/kg ķermeņa svara dienā, jāizmanto 10 reizes 
mazāka SCL. Iedarbīgākai vielai SCL jāsamazina, piemērojot faktoru 10 — katram faktoram 10 
ED10 ir mazāka nekā 4 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

3.7.2.5.6.1 Divu SCL noteikšana vienai vielai 

Viela, kas ir toksiska reproduktīvajai sistēmai, tiek klasificēta vienā kategorijā abām ietekmēm – 
uz attīstību un uz dzimumfunkciju, un auglību. Katrā kategorijā ietekme uz attīstību un ietekme 
uz dzimumfunkciju un auglību tiek izvērtētas atsevišķi. Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo 
sistēmu diviem galvenajiem veidiem atsevišķi jānosaka ietekme un izrietošās 
robežkoncentrācijas. Ja ietekme un izrietošās specifiskās robežkoncentrācijas ir atšķirīgas vielas 
ietekmei uz seksuālo funkciju/auglību un attīstību, vielai jānosaka viena SCL toksiskai ietekmei 
uz attīstību un otra SCL — ietekmei uz dzimumfunkciju un auglību. Šīs robežkoncentrācijas 
visos gadījumos noteiks dažādus bīstamības apzīmējumu kritērijus diviem galvenajiem ietekmes 
veidiem, kas izmantojami vielu saturošajiem maisījumiem (sk. arī CLP regulas I pielikuma 
3.7.4.1. nodaļu). 



Vai ir dati par vielas toksisku iedarbību uz reproduktīvo 
sistēmu? 

Nē 

Jā 

Vai atbilstīgi kritērijiem par vielu: 
a) ir zināms, ka tai ir toksiska ietekme uz cilvēku

reproduktīvo sistēmu, vai
b) tiek uzskatīts, ka tai ir toksiska ietekme uz

cilvēku reproduktīvo sistēmu?
Jā 

Kritēriju piemērošanai nepieciešams ekspertu  
slēdziens no pierādījumu spēka un daudzuma viedokļa. 

Nē 

Vai atbilstīgi kritērijiem ir aizdomas, ka vielai ir 
toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo sistēmu? 

Kritēriju piemērošanai nepieciešams ekspertu 
slēdziens no pierādījumu spēka un daudzuma 
viedokļa. 

 
Jā 

 

Nē 

Vai atbilstoši kritērijiem viela izraisa bažas par 
zīdīto bērnu veselību? 

Jā 

Nē 

 401

3.7.2.6 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika ir sniegta kā papildu norādījumi. Pirms lēmuma pieņemšanas 
loģikas izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši 
ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Vielu klasificēšana ietekmei uz auglību vai attīstību 

Klasificēšana 
nav iespējama 

1. kategorija

 

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vielu klasificēšana ietekmei ar laktācijas starpniecību 

Papildu 
kategorija 

ietekmei uz 
laktāciju vai 

ar tās 
starpniecību 

Neklasificē 
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3.7.3 Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu klasificēšana maisījumiem 

3.7.3.1 Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

Maisījumu toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu klasificēšanas pamatā ir sastāvdaļu, kas 
klasificētas kā toksiskas reproduktīvajai sistēmai, klātbūtne (sk. CLP regulas 6. panta 3. punktu 
un I pielikuma 3.7.3. nodaļu). Šos datus var lietot klasificēšanā tikai tādā gadījumā, ja dati, kas 
pieejami par pašu maisījumu, pierāda ietekmi, kas nav iegūta no sastāvdaļām. Ja 
pieejami šādi dati nav  par pašu maisījumu, atbilstoši savienošanas principam var izmantot 
datus par līdzīgu maisījumu (sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.3. nodaļu). 

I pielikums, 3.7.2. tabula 

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 

Vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, 
maisījums jāklasificē kā: 

Klasificētā sastāvdaļa Reproduktīvajai sistēmai 
toksiskā 1. kategorija 

1.A kategorija 1.B kategorija

Reproduktīv
ajai 

sistēmai 
toksiskā 2. 
kategorija 

Papildu 
kategorija 

“ietekme uz 
laktāciju vai ar 

tās starpniecību” 

Reproduktīvajai 
sistēmai toksiskā 1.A 
kategorija 

>0,3 %
[1. piezīme] 

Reproduktīvajai 
sistēmai toksiskā 1.B 
kategorija 

Reproduktīvajai sistēmai 
toksiskā 2. kategorija 

Papildu kategorija 
ietekmei uz laktāciju vai 
ar tās starpniecību 

Piezīme 

3.7.2. tabulā norādītās robežkoncentrācijas attiecas uz cietām vielām vai šķidrumiem 
(masas vienības), kā arī uz gāzēm (tilpuma vienības). 

1. piezīme

Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams reproduktīvajai sistēmai toksisks 1. vai
2. kategorijas materiāls vai viela, kurai ir noteikta kaitīga ietekme uz laktāciju vai ar tās
starpniecību, 0,1% vai lielākā koncentrācijā, par maisījumu pēc pieprasījuma ir
jāsniedz DDL. 

>0,3 %
[1. piezīme] 

>0,3 %
[1. piezīme] 

>0,3 %
[1. piezīme] 
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3.7.3.1.1 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par atsevišķām maisījuma sastāvdaļām 

I pielikums: 3.7.3.1.1. punkts. Maisījumu pieskaita reproduktīvajai sistēmai toksiskiem 
maisījumiem, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir klasificēta kā 1.A kategorijas, 1.B 
kategorijas vai 2. kategorijas toksiska reproduktīvajai sistēmai un ir atrodama līmenī, kas 
atbilst vai pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas ir norādīta 3.7.2. tabulā 
attiecīgi 1. un 2. kategorijai. 

I pielikums: 3.7.3.1.2. punkts. Maisījumu pieskaita tādiem, kas iedarbojas uz laktāciju 
vai ar tās starpniecību, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir klasificēta kā tāda, kas 
iedarbojas uz laktāciju vai ar tās starpniecību un ir atrodama līmenī, kas atbilst vai 
pārsniedz atbilstīgo robežvērtību/robežkoncentrāciju, kas ir norādīta 3.7.2. tabulā atbilstīgi 
papildu kategorijai par iedarbību uz laktāciju vai ar tās starpniecību. 

3.7.3.1.2 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.7.3.2.1. punkts. Maisījumu klasifikācijas pamatā ir pieejamie dati, kas 
gūti, testējot atsevišķas maisījuma sastāvdaļas, izmantojot robežkoncentrācijas, kuras 
sasniedzot, šīm maisījuma sastāvdaļām ir noteikta toksiska ietekme. Kad maisījumu 
testēšanas dati atklāj ietekmi, kas nav konstatēta izvērtēšanā, atsevišķos gadījumos, kuri 
pamatojas uz atsevišķajām sastāvdaļām, šos datus izmanto maisījuma klasificēšanai. 
Šādos gadījumos testēšanas rezultātiem par maisījumu ir jābūt neapgāžamiem, ņemot 
vērā devu un citus reprodukcijas testa sistēmas faktorus, tādus kā ilgums, novērojumi un 
analīzes. Jāglabā atbilstīgā klasificēšanas dokumentācija un pēc pieprasījuma tā jādara 
pieejama izskatīšanai. 

3.7.3.1.3 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.7.3.3.1. punkts. Atbilstīgi 3.7.3.2.1. punktam, ja maisījums pats nav 
testēts tā toksiskās ietekmes noteikšanai uz reproduktīvo sistēmu, bet ir pietiekami daudz 
datu par atsevišķām sastāvdaļām un līdzīgiem testētiem maisījumiem, kas adekvāti 
raksturo maisījuma bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem 
savienošanas noteikumiem. 

Savienošanas principi ir izmantojami tikai katram gadījumam atsevišķi (šo vadlīniju 
3.7.3.1. nodaļa). Ievērojiet, ka tālāk norādītie savienošanas principi nav piemērojami 
šādai bīstamības klasei: 

• ļoti bīstamu maisījumu koncentrācija;

• interpolācija vienas bīstamības kategorijas ietvaros

Sk. CLP regulas I pielikuma 1.1.3.3. un 1.1.3.4. nodaļu. 
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Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 1. kategorijas toksiska viela 

reproduktīvajai sistēmai koncentrācijā ≥ 0,3% vai 
pārsniedz SCL? 

Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas 
klasificētas kā 2. kategorijas toksiska viela reproduktīvajai 

sistēmai koncentrācijā ≥ 3% vai pārsniedz SCL? 
Jā 

Nē 

3.7.3.2 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika ir sniegta kā papildu norādījumi. Pirms lēmuma pieņemšanas 
loģikas izmantošanas un tās laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši ieteicams 
pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Maisījumu klasificēšana ietekmei uz auglību vai attīstību 

1. kategorija

Klasificēšana, kuras pamatā ir atsevišķas maisījuma sastāvdaļas 

Bīstami 

2. kategorija

 

Uzmanību 

Neklasificē 
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Modificēta klasificēšana katram gadījumam atsevišķi 

Klasificēšanai var izmantot maisījumu testēšanas datus, pierādot ietekmi, kas nav noteikta 
atsevišķu sastāvdaļu izvērtēšanā (CLP regulas I pielikuma 3.6.3.1.1. nodaļa, sk. arī CLP regulas 
6. panta 3. punktu).

Vai ir pieejami visa 
maisījuma testēšanas 

dati, kas pierāda 
toksisku ietekmi uz 

reproduktīvo sistēmu, 
kas nav noteikta no 

datiem par atsevišķām 
vielām? 

 Nē 

Vai var piemērot 
savienošanas 

principus? 

Jā 

Jā 

Vai maisījuma testēšanas 
rezultāti ir nepārprotami, 
ņemot vērā devu un citus 
faktorus, piemēram, testa 
ilgumu, novērojumus un 

analīzi (piemēram, 
statistiskā analīze, testa 

jutība)? 

Nē 

Jā 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

Bīstami vai 

Uzmanību 
vai 

neklasificē 

Nē 

Sk. iepriekš: “Maisījumu klasificēšana, ja ir 
pieejami dati par atsevišķām maisījumam 

sastāvdaļām”.
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Vai maisījumā ir viena vai vairākas 
sastāvdaļas, kurām ir klasificēta ietekme uz 

laktāciju vai ar tās starpniecību, koncentrācijā ≥ 
0,3 % vai virs SCL? 

Jā 

Maisījumu klasificēšana ietekmei ar laktācijas starpniecību 

Klasificēšana, kuras pamatā ir atsevišķas maisījuma sastāvdaļas 

Papildu 
kategorija 
ietekmei 

uzlaktāciju 
vai ar tās 

starpniecību 

Nē 

Neklasificē 

Modificēta klasificēšana katram gadījumam atsevišķi 

Klasificēšanai iespējams izmantot maisījumu testēšanas datus, ja ir pierādīta ietekme, kas 
nav noteikta atsevišķu sastāvdaļu izvērtēšanā (CLP regulas I pielikuma 3.6.3.1.1. nodaļa, 
sk. arī CLP regulas 6. panta 3. punktu). 

Vai ir pieejami visa 
maisījuma testēšanas 

dati, kas pierāda 
ietekmi uz laktāciju vai 
ar tās starpniecību, kas 

nav noteikta no 
atsevišķu vielu datiem? 

Nē 

Jā 

Testēšanas rezultātiem 
par visu maisījumu jābūt 
neapgāžamiem, ņemot 

vērā devu un citus 
faktorus, piemēram, testa 

ilgumu, novērojumus, 
jutību un statistisko 

analīzi. 

Nē 

Jā 

Papildu 
kategorija 

ietekmei uz 
laktāciju vai ar 
tās starpniecību 

vai 

Neklasificē 

Vai var izmantot 
savienošanas principus? 

Jā 

Sk. iepriekš: “Maisījumu klasificēšana, ja ir 
pieejami dati par atsevišķām maisījumam 
sastāvdaļām”.
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3.7.4 Paziņošana par bīstamību ar toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu 
marķēšanas elementiem 

3.7.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums: 3.7.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 3.7.3. tabulu. 

3.7.3. tabula 

Reproduktīvajai sistēmai toksiska materiāla marķējuma elementi 

Klasifikācija 1. kategorija

(1.A, 1.B kategorija) 

2. kategorija Papildu kategorija 
“ietekme uz laktāciju 
vai ar tās 
starpniecību”

GHS piktogrammas Nav piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību Nav signālvārda 

Bīstamības 
apzīmējums 

H360: Var kaitēt auglībai 
vai 

nedzimušajam bērnam 
(norādīt īpašo ietekmi, 

ja tā ir zināma) 
(norādīt iedarbības 

ceļu, ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi 

iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H361: Ir aizdomas, ka 
var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam 
(norādīt īpašo ietekmi, 
ja tā ir zināma) (norādīt 

iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 

H362: Var radīt 
kaitējumu ar krūti 
barotam bērnam. 

Drošības 
prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P201 
P202 
P280 

P201 
P202 
P280 

P201 
P260 
P263 
P264 
P270 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P405 P405 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Iznīcināšana 

P501 P501 

VII pielikums: 4. piezīme zem 1.1. tabulas 
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4. piezīme

Bīstamības apzīmējumi H360 un H361 norāda vispārīgas bažas saistībā ar ietekmi uz 
auglību un/vai attīstību: “Var kaitēt/rada aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam”. Atbilstoši kritērijiem vispārīgo bīstamības apzīmējumu var 
aizstāt ar bīstamības apzīmējumu, kurā saskaņā ar VI pielikuma 1.1.2.1.2. nodaļu 
norādīta konkrētā ietekme, kas izraisa bažas. Ja cita diferenciācija nav norādīta, tad ir vai 
nu pierādīta šādas ietekmes neesamība, vai dati ir nepietiekami, vai datu nav, un attiecībā 
uz šādu diferenciāciju ir spēkā 4. panta 3. punktā izklāstītie pienākumi. 

VI pielikums. Bīstamības apzīmējumi par toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu 

[…] 

Atbilstoši kritērijiem vispārīgo bīstamības apzīmējumu var aizstāt ar bīstamības 
apzīmējumu, kurā saskaņā ar 1.1.2.1.2. nodaļu norādīta konkrētā ietekme, kas izraisa 
bažas. Ja cita diferenciācija nav norādīta, tad ir vai nu pierādīta šādas ietekmes 
neesamība, vai dati ir nepietiekami, vai datu nav, un attiecībā uz šādu diferenciāciju ir 
spēkā 4. panta 3. punktā izklāstītie pienākumi. 

[…] 

Bīstamības apzīmējumi H360 un H361 norāda vispārīgas bažas saistībā ar ietekmi uz auglību 
un/vai attīstību. Kā norādīts CLP regulas I pielikuma 3.7.3. tabulā, vielas, kas klasificētas 1.A vai 
1.B kategorijā kā toksiskas reproduktīvai sistēmai, jāmarķē ar bīstamības apzīmējumu H360, 
savukārt vielas, kas klasificētas 2. kategorijā, jāmarķē ar H361. Katrā no šiem diviem 
bīstamības apzīmējumiem ietverta piezīme par nelabvēlīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un 
auglību vai nelabvēlīgu ietekmi uz pēcnācēju attīstību.

Ietekme, par kuru ir bažas, jānorāda atbilstošajā bīstamības apzīmējumā. Ja nav iespējams 
noteikt ietekmi uz auglību vai attīstību, jāpiemēro vispārējs apzīmējums. 

Ja CLP regulas VI pielikumā nav minēta cita diferenciācija, tas iespējams sakarā ar vienu no 
iemesliem, kas norādīts CLP regulas VI pielikuma 1.1. tabulas 4. piezīmē (sk. iepriekš). Šajā 
gadījumā piemērojami apsvērumi atbilstoši CLP regulas 4. panta 3. punktam, t. i., šai 
diferenciācijai tiks veikta klasificēšana atbilstoši II sadaļai. 

Pašklasificēšanā jāņem vērā visi pieejamie attiecīgie dati, tostarp publicētie Riska novērtēšanas 
komitejas (RAC) dokumenti par harmonizēto klasifikāciju un marķēšanu (RAC atzinumi, 
pamatdokumenti un atbildes uz komentāriem, kas pieejami ECHA tīmekļa vietnē RAC nodaļā 
http://echa.europa.eu). 

Rezultātā iegūtie dažādi H360 un H361 varianti ir norādīti tālāk tabulā, kas sniedz arī dažus 
piemērus par šo apzīmējumu piemērošanu. 

3.7.4. a) tabula. Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu bīstamības apzīmējumi H360 un 
H361 un to kritēriji 

H Nr. Bīstamības apzīmējums 

H360 “Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 1 A/B kategorijā, bet nav iespējams noteikt toksisku 
ietekmi uz auglību un/vai attīstību. 

H361 “Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat .2 kategorijā, bet nav iespējams noteikt toksisku ietekmi 
uz auglību un/vai attīstību. 

http://echa.europa.eu/
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H Nr. Bīstamības apzīmējums 

H360F “Var negatīvi ietekmēt auglību”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 1A/B kategorijā, pamatojoties uz ietekmi uz auglību. 
Par toksisku ietekmi uz attīstību ir pierādījumi, ka šādas ietekmes nav, dati ir neskaidri vai 
datu nav. 

H360D “Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr Cat. 1A/B kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
attīstību. Par ietekmi uz auglību ir pierādījumi, ka šādas ietekmes nav, dati ir neskaidri vai 
datu nav. 

H361f “Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 2 kategorijā, pamatojoties uz ietekmi uz auglību. Par 
toksisku ietekmi uz attīstību ir pierādījumi, ka šādas ietekmes nav, dati ir neskaidri vai 
datu nav. 

H360d “Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam”. 
Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 2 kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
attīstību. Par iedarbību uz auglību ir pierādījumi, ka šādas ietekmes nav, dati ir neskaidri 
vai datu nav. 

H360 FD “Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam”. 
Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 1A/B kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
auglību un attīstību. 

H361fd    “Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam 
bērnam”. 
Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 2 kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
auglību un attīstību. 

H360Fd “Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam”. 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 1A/B kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
auglību, kas atbilst Repr. Cat. 2 kategorijas kritērijiem, balstoties uz toksisku ietekmi uz 
attīstību. 

H360Df “Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.” 

Piemērs: viela klasificēta Repr. Cat. 1A/B kategorijā, pamatojoties uz toksisku ietekmi uz 
attīstību, kas atbilst Repr. Cat. 2. kategorijas kritērijiem, balstoties uz ietekmi uz auglību. 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.7.4.1. iedaļai bīstamības apzīmējumi ir jāpielāgo, lai 
norādītu iedarbības ceļus, ja vien nav nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi izraisa 
nelabvēlīgu ietekmi uz dzimumfunkciju vai auglību, vai pēcnācēju attīstību. Ja ir nepārprotami 
pierādīts, tas nozīmē, ka attiecībā uz visiem trim iedarbības ceļiem jābūt pieejamiem derīgiem 
in vivo testēšanas datiem, kas skaidri norāda, ka pozitīvi rezultāti, t. i., nelabvēlīga ietekme uz 
reproduktīvo sistēmu, ir tikai vienam iedarbības ceļam. Turklāt šādiem rezultātiem jābūt 
ticamiem attiecībā uz iedarbības veidu vai mehānismu. Tiek lēsts, ka šāda situācija notiek reti.  

3.7.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

CLP regulā nav norādīti papildu marķēšanas noteikumi vielām un maisījumiem, kas ir toksiski 
reproduktīvajai sistēmai, tomēr šādi noteikumi ir izklāstīti REACH regulas XVII pielikumā. Uz 
vielu, kuras saskaņā ar harmonizēto klasifikāciju attiecībā uz toksisku ietekmi uz reproduktīvo 
sistēmu ir iedalītas 1.A vai 1.B kategorijā, kā arī maisījuma, kas satur šādas vielas 
koncentrācijās, kas nosaka maisījuma klasifikāciju toksiskai ietekmei uz reproduktīvo  
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sistēmu 1.A vai 1.B kategorijā, iepakojuma redzamā, salasāmā un nepārprotamā veidā jānorāda 
šāds marķējums: “Tikai profesionāliem lietotājiem” (REACH regulas XVII pielikuma 30. punkts).

3.7.5 Pārklasificēšana vielām un maisījumiem, kas klasificēti toksiski reproduktīvajai 
sistēmai saskaņā ar DSD un DPD direktīvu  

3.7.5.1 Vai iespējama tieša klasifikācijas un marķēšanas pārveidošana? 

Parasti - jā. Ja netiek veikta atkārtota datu izvērtēšana, jāpiemēro bīstamības apzīmējums, kurā 
norādīts “kaitējums auglībai” un “kaitējums nedzimušam bērnam”. Var neizmantot bīstamības 
apzīmējumu, kurā norādīta ietekme uz auglību vai attīstību, ja rezultāti ir nepārprotami negatīvi 
(sk. 3.7.4.1. nodaļu). 

Tomēr dažās ļoti retās situācijās vielai, kas ir toksiska reproduktīvajai sistēmai un kurai 
ir piešķirta Repr. Cat. 3 R62 klasifikācija, var būt nepieciešama klasifikācijas pārveidošana 
uz Repr. Cat. 1B H360 atbilstoši CLP regulai. Saskaņā ar DSD direktīvas VI pielikumu, lai 
vielu klasificētu 2. kategorijā attiecībā uz negatīvu ietekmi uz auglību, parasti jābūt 
nepārprotamiem pierādījumiem par vienu dzīvnieku sugu ar apstiprinošiem 
pierādījumiem par iedarbības mehānismu vai iedarbības vietu, vai ķīmiskām sakarībām ar 
citām zināmām auglību negatīvi ietekmējošām vielām, vai citai informācijai par cilvēkiem, 
kura ļauj izdarīt secinājumu, ka iedarbība varētu parādīties attiecībā uz cilvēkiem. 

Atbilstoši CLP regulai šādi apstiprinoši pierādījumi nav nepieciešami. 

Ietekmes uz laktāciju vai ar tās starpniecību klasificēšana saskaņā ar CLP regulu ir tieši 
līdzvērtīga marķēšanai ar R64 atbilstoši DSD direktīvai, jo kritēriji pamatā ir vienādi. 
Tādēļ iespējama tieša R64 pārveidošana uz H362. 
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3. ED10 dzīvniekiem

3.1. Īss kopsavilkums 

OECD 414, Wistar žurkas, GD 6-19, 0, 20, 60, 180 mg/kg ķermeņa svara. Dzīvo embriju skaits 
metienā ievērojami samazinājās, un pie lielas devas zaudējums pēc implantācijas bija 43% 
salīdzinājumā ar 8% kontroles grupā, kas bija statistiski nozīmīgi. 

Vidējais embrija ķermeņa svars samazinājās par 14%. Turklāt ievērojami palielinājās ārējo 
anomāliju biežums (anasarka un/vai šķeltas aukslējas). Šāda ietekme tika novērota aptuveni 
10% embriju, kam testēja augstu devu (13/132 embrijiem 7/22 metienos), savukārt kontroles 
grupā šādas izmaiņas netika novērotas. 

Arī skeleta anomāliju biežums statistiski ievērojami pieauga – 7,8% embriju metienā grupā, 
kurai testēja augstu devu, (7/73  embrijiem 5/21 metienos) salīdzinājumā ar 1,1% kontroles 
grupā. Statistiski ievērojami pieauga saīsinātas lāpstiņas (4/73 embrijiem), saliekta spieķa kaula/
elkoņa kaula (2/73 embrijiem), patoloģiski novietota un divās daļās sadalīta atslēgas kaula 
(2/73 embrijiem) biežums. Embrijiem no augstas devas grupām salīdzinājumā ar kontroles grupu 
ievērojami biežāk novēroja izmaiņas mīkstajos audos (paplašinātas nieru bļodiņas un 
urīnizvadkanāls) (27,1% salīdzinājumā ar 6,4%). 

Pie 0, 20, 60, 180 mg/kg attiecīgi novēroja 7,9, 14,8, 9,6 un 43% zudumu pēc implantācijas. 

3.2. Piezīmes par pētījumu, kas izmantots ED10 noteikšanai

Suga, celms, dzimums: 

Pētījums: 

Iedarbības ceļš: 

Ietekmes apraksts LOAEL: 

Iedarbības veids: 

Genotoksicitātes klasifikācija: 

Akumulācijas potenciāls: 

Wistar žurkas mātīte, 

OECD 414 

iedarbība caur muti, ievadot mākslīgi 

zaudējumi pēc implantācijas, anasarka, 

aukslēju šķeltne 

nav zināms 

nav 

nav datu, nav zināms 

3.3. ED10 vērtības noteikšana 

Kontroles uzsūkšanās rādītājs (= zaudējums pēc implantācijas) ir 7,9%. ED10 ir 17,9%. 
Interpolācijas rezultātā starp NOAEL (klasificēšana) (9,6 % pie 60 mg/kg) un LOAEL (klasificēšana) 
(43% pie 180 mg/kg) tika iegūta ED10,kas ir 89,8 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

1. Identifikācija

Vielas nosaukums: XXXXXX 

2. Klasificēšana saskaņā ar CLP regulu

Repr. 

H 

1B 

360D 

3.7.6 Piemēri 

3.7.6.1 SCL noteikšanas piemēri 
Tālāk ir sniegti četri piemēri. 

3.7.6.1.1 1. piemērs 
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Aprēķini: 

(180 – 60)/(43 – 9,6) = 3,593 mg/kg uz % (stāvums). Lai no 9,6% iegūtu 17,9%, jāpieskaita 
8,3%. Rezultāts ir 8,3% * 3,593 mg/kg uz % = 29,8 plus 60 kā sākuma punkts = 89,8 mg/kg 
ķermeņa svara dienā. 

ED10 citām būtiskām ietekmēm pārsniedza 89,8 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

3.4. Provizoriskā ietekmes grupa Vidējas 

4. Elementi, kas var mainīt provizoriskās ietekmes izvērtēšanu

4.1. Devas un reakcijas attiecība 

4.2. Ietekmes veids/nopietnība 

4.3. Datu pieejamība 

4.4. Iedarbības veids 

4.5. Toksikokinētika 

4.6. Bioakumulācija 

Neattiecas, jo ED10 nav robežvērtība.

Neattiecas, jo ED10 nav robežvērtība. 

Neattiecas. Pieejams tikai viens derīgs pētījums. 

Datu nav. 

Datu nav. 

Maz informācijas, tikai par vidi. Akumulācija organismā 
nav sagaidāma sakarā ar 3.16. punktā aprēķināto BCF. 
Viela parasti neuzkrājas biotā sakarā ar zemu 
aprēķināto BCF (<<500) un mazu izmērīto log Kow (<<4). 

5. Ietekmes grupas noteikšana un SCL

Vidējas ietekmes grupa, GCL 

6. Atsauces

Konfidenciāli 

3.7.6.1.2 2. piemērs (tikai attīstība)

1. Identifikācija

Vielas nosaukums: XXXXXX 

2. Klasifikācija saskaņā ar CLP regulu

Repr. 

H 

1B 

360  FD 

3. ED10 dzīvniekiem
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LOAEL iedarbība 0 mg/kg 25 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 175 mg/kg 

Skeleta anomālijas 2/22 (9 %) 2/17 (12 %) 5/15 (33%) 10/19 (53%) 6/12 (50%) 

3.1. Īss kopsavilkums 

Pētījums, kas izmantots ED10 noteikšanai: 

grūtniecības laikā grūsnām mātītēm katru dienu tika mākslīgi ievadītas 0, 25, 50, 100 vai 
175 mg/kg devas (GD 6-19). 

Skaidri pierādījumi par toksisku ietekmi uz māti tika novēroti tikai pie augstākā devas līmeņa. 

3.2. Piezīmes par pētījumu, kas izmantots ED10 noteikšanai

Suga, celms, dzimums: 

Pētījuma veids: 

Iedarbības ceļš: 

Ietekemes apraksts LOAEL: 

Iedarbības veids: 

Genotoksicitātes klasifikācija: 

Akumulācijas potenciāls: 

trusis, Jaunzēlandes baltais, mātīte 

attīstība 6-19 

mākslīga ievadīšana 

skeleta anomālijas (aksiāls skelets, ribas) 

viela tiek metabolizēta uz vielu, kas izraisa ietekmi uz 
attīstību. 

nav 

nav zināms 

3.3. ED10 vērtības noteikšana 

Tika noteikts, ka ED10 ir 33 mg/kg. 

Kontroles grupā skeleta anomālijas ir 9%. ED10 rādītājs ir 19%. Interpolācijas rezultātā starp 
NOAEL (klasificēšana) (12% pie 25 mg/kg) un LOAEL (klasificēšana) (33% pie 50 mg/kg) tika 
iegūta ED10, kas ir 33,3 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

Aprēķini: 

(50 – 25)/(33 – 12) = 1,19 mg/kg uz % (stāvums). Lai no 12% iegūtu 19%, jāpieskaita 7%. 
Rezultāts ir 7% * 1,19 mg/kg uz % = 8,3 plus 25 kā sākuma punkts = 33,3 mg/kg ķermeņa svara 
dienā. 

3.4. Provizoriskā ietekmes grupa Vidējas 

4. Elementi, kas var mainīt provizoriskās ietekmes izvērtēšanu

4.1. Devas un reakcijas attiecība Ietekme, uz kuru balstās klasificēšana, ir anomāliju 
biežums. Tā kā zemākā ED10 bija skeleta anomāliju ED10, 
par pamatu SCL noteikšanai tika izvēlēta šī ED10. Devas un 
reakcijas attiecība ir skaidra. ED10 (33 mg/kg) vērtība nav 
robežvērtība ar LOAEL. Nav iemesla ņemt vērā devas un 
reakcijas attiecību, lai mainītu vielas ietekmi. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 

%
 a

no
m

āl
ija

s 

4.2. Ietekmes veids/nopietnība 

4.3. Datu pieejamība 

4.4. Iedarbības veids 

4.5. Toksikokinētika 

4.6. Bioakumulācija 

Klasificēšanas pamatā ir anomāliju biežums, kas ir nopietna 
ietekme. Jāapsver vielas pārvietošana uz augstākas 
ietekmes grupu. 

Neattiecas. Pieejami dažādi pētījumi, kuros pierādīta 
ietekme uz attīstību dažādām sugām (žurkām, pelēm, 
trušiem). 

Toksiskais metabolīts ir plaši pētīts un noteikts, ka tā ir 
viela ar stipru toksisku un teratogēnu iedarbību uz 
embrijiem. Nepastāv mehāniska informācija, kas pierādītu, 
ka cilvēkiem ir lielāka vai mazāka jutība nekā izmēģinājuma 
dzīvniekiem. 

Cilvēku un žurku aknu mikrosomu preparātu (maisījumu) 
pētījumos pierādīts, ka tie rada kvalitatīvus un kvantitatīvus 
līdzīgus oksidatīvus metaboliskus produktus, kas liek domāt, 
ka šīs vielas iedarbības ceļi cilvēkiem var būt līdzīgi tiem, 
kas novēroti izmēģinājuma dzīvniekiem. 

Nav zināma 

5. Ietekmes grupas noteikšana un SCL
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Ietekme, uz kuru balstās klasificēšana, ir anomāliju biežums. Tā ir nopietna iedarbība. 

Tā kā ED10 (33 mg/kg) nav robežvērtība, nav pamatojuma pārvietot vielu uz augstākas ietekmes 

grupu, lai gan ED10 pamatā ir nopietna iedarbība, piemēram, anomālijas. 

Vidēja ietekmes GCL 

6. Atsauces

Konfidenciāli 

3.7.6.1.3 3. piemērs (toksicitāte, kas limitēta ar ietekmi uz attīstību)

1. Identifikācija

Vielas nosaukums: XXXXXX 

2. Klasifikācija saskaņā ar  CLP regulu

Repr. 

H 

1B 

360   fD 

3. ED10 dzīvniekiem

3.1. Īss kopsavilkums 

Lai izvērtētu vielas ietekmi uz attīstību, bija pieejami vairāki pētījumi ar žurkām. To starpā 
bija pētījumi ar 2 paaudzēm, attīstības toksicitātes pētījumi un pētījumi ar iedarbību sensitīvos 
periodos grūtniecības laikā. Uzskatāms, ka būtiskākais pētījums, izvērtējot ietekmi, ir divās 
paaudzēs veikts pētījums, kas veikts atbilstoši pārskatītajām OECD testa 416 vadlīnijām. 
Šajā pētījumā vielu ievadīja ar pārtiku. Attīstības toksicitāte tika pierādīta kā samazināts 
absolūtais un pielāgotais AGD F1 un F2 pēcnācējiem, kā arī samazināts embriju un sēklinieku 
svars pēcnācējiem. NOAEL bija 50 mg/kg ķermeņa svara dienā, pamatojoties uz samazinātu AGD 
no 250 mg/kg ķermeņa svara dienā. Par šo ietekmi ziņoja, nenovērojot izteiktu toksicitāti mātei. 
Attīstības toksicitātes pētījumos ar lielākām devām arī pēcnācējiem tēviņiem novēroja ietekmi uz 
reproduktīvajiem orgāniem. 

3.2. Piezīmes par pētījumu, kas izmantots ED10 noteikšanai

Suga, celms, dzimums: 

Pētījuma veids: 

Iedarbības ceļš: 

Ietekmes apraksts LOAEL: 

Iedarbības veids: 

Genotoksicitātes klasifikācija: 

Akumulācijas potenciāls: 

CD (Sprague-Dawley) žurku tēviņi un mātītes 

2 paaudzes, atbilstoši OECD 416 

iedarbība caur muti ar barību 

 kopumā: samazināts anoģenitālais attālums 

klasificēšana: oreolu palielinājums tēviņiem 

 antiandrogēna ietekme, attiecas uz cilvēkiem 

mehānisms nav klasificēts cilmes šūnu mutagenitātei 

Nav 

3.3. ED10 vērtības noteikšana 
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ED10 vērtības aprēķināšana: 416 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

ED10 tiek aprēķināts, veicot interpolāciju starp devām 250 un 750 mg/kg ķermeņa svara dienā uz 
devas līmeni, kas par 10 pārsniedz kontroles līmeni. Devai 750 mg/kg ķermeņa svara dienā tika 
konstatēts palielinājums par 30% virs kontroles rādītāja. Interpolācija starp 250 un 750 mg/kg 
ķermeņa svara dienā katram oreolas procentuālajam palielinājumam izraisa devas palielinājumu 
par 16,67 mg/kg ķermeņa svara dienā ((750-250)/30). 10% palielinājums (ED10) paredzams pie 
250 + 10 * 16,67 = 416 mg/kg ķermeņa svara/dienā. 

3.4. Provizoriskā ietekmes grupa Zema ietekme 

4. Elementi, kas var mainīt provizoriskās ietekmes izvērtēšanu

4.1. Devas un reakcijas attiecība 

4.2. Ietekmes veids/nopietnība 

4.3. Datu pieejamība 

4.4. Iedarbības veids 

Samazināta AGD devas un reakcijas attiecība bija 
pierādījums AGD samazinājumam pētījumā ar divām 
paaudzēm. AGD bija samazināts pēcnācējiem tēviņiem ar 
devu saistītajā modelī no 250 mg/kg ķermeņa svara dienā 
(1,89 mm pie 250 mg/kg ķermeņa svara dienā un 1,70 mm 
pie 750 mg/kg ķermeņa svara dienā (kontroles rādītājs: 
2,06 mm). 

Attīstība: samazināts anoģenitālais attālums (absolūtais un 
koriģētais) no 250 mg/kg ķermeņa svara dienā F1 un F2 
pēcnācējiem. Reproduktīvo orgānu svara izmaiņas F1 un F2 
pēcnācējiem tēviņiem, kā arī tēviņu pēcnācēju reproduktīvo 
orgānu makroskopiski un mikroskopiski bojājumi, ja deva 
bija 750 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

Toksicitāte mātei: orgānu svara izmaiņas un 
histopatoloģiski bojājumi aknās, kas izvērtēti kā minimāli, 
mātītēm, ja deva bija 750 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

NOAEL attīstības patoloģijām: 50 mg/kg ķermeņa svara 
dienā, pamatojoties uz samazinātu anoģenitālo attālumu, ja 
deva bija no 250 mg/kg ķermeņa svara dienā F1 un F2 
pēcnācējiem. NOAEL mātes toksicitātei: 250 mg/kg 
ķermeņa svara dienā. 

 Tiek uzskatīts, ka attīstības toksicitātes izvērtēšanai ir 
būtisks pētījums ar divām paaudzēm. 

Mehānisms (antiandrogēnā iedarbība) uzskatāms par 
cilvēkiem būtisku. 

Deva (mg/kg ķermeņa svara/dienā) % tēviņi F1 ar oreolu 

0 2,63 

50 0,0 

250 (NOAEL) 0,76 

750 (LOAEL) 32,3 
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4.5. Toksikokinētika 

 4.6. Bioakumulācija 

Ja metabolīti tiek mērīti urīnā, tie attiecas uz dienu pirms 
iedarbības. Vielas metabolīti žurkām kvantitatīvi atšķiras 
no cilvēkiem novērotajiem. Vairākos pētījumos dažu 
metabolītu ierosināto anomāliju modelis bija līdzīgs 
modelim, ko veidoja vielas, kas liek uzskatīt, ka 
metabolisma produkti var būt atbildīgi par attīstības 
toksicitāti.

Lai gan žurkām un cilvēkiem pastāv toksikokinētikas 
atšķirības, nav paredzams, ka šī atšķirība izraisīs atšķirīgu 
iedarbīgumu žurkām un cilvēkiem, jo pieejamie dati 
norāda uz salīdzināmām ietekmēm un metabolītu 
iedarbīgumu.

Zema līdz vidējai

5. Ietekmes grupas noteikšana un SCL

ED10 bija 416 mg/kg ķermeņa svara dienā. Tika uzskatīts, ka elementi, kas var mainīt ietekmes 
novērtējumu, nemainīs ietekmi. Šai vielai pierādīts, ka ietekme ir zema. Tādēļ jāpiemēro 
SCL 3%. 

6. Atsauces

Konfidenciāli 

3.7.6.1.4 4. piemērs

1. Identifikācija

Vielas nosaukums: XXXXXX 

2. Klasifikācija saskaņā ar CLP regulu

Repr. 

H 

2 

361f 

3. ED10 dzīvniekiem

3.1. Īss kopsavilkums 

Šai vielai ir pieejami tikai divi atkārtotas devas pētījumi, bet auglības pētījumu nav. Atkārtotas 
ieelpotas devas pētījumā tika novēroti sēklinieku bojājumi pēc 2,87 mg/l līdz 4,00 mg/l 
ieelpošanas devas, 16 līdz 20 stundu ilgās iedarbības vienā nedēļā, 11 nedēļu laikā. Citi devu 
līmeņi netika testēti. 90 dienu pētījumā ar iedarbību caur muti pēc devas 660 mg/kg ķermeņa 
svara dienā iedarbības novēroja ietekmi uz sēkliniekiem. Citi devu līmeņi netika testēti. 

3.2. Piezīmes par pētījumu, kas izmantots ED10 noteikšanai

Suga, celms, dzimums: 

Pētījuma veids: 

Iedarbības ceļš: 

Ietekmes apraksts LOAEL: 

žurkas, CD(SD)BR tēviņi 

90 dienas, 5 dienas nedēļā, 120 dienu novērošanas periods 

mākslīga ievadīšana 

sēklinieku atrofija 50% dzīvnieku 
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Iedarbības veids: pieņemts, ka metabolīts izraisa ietekmi uz sēkliniekiem. 
Tiek apgalvots, ka šim metabolītam ir tieša ietekme uz 
Sertoli šūnām. 

Genotoksicitātes klasifikācija: nav 

Akumulācijas potenciāls: nav zināms 

3.3  ED10 vērtības noteikšana 

Devas līmenis 660 mg/kg ķermeņa svara dienā uzskatāms par LOAEL, bet ar interpolācijas 
metodi vai BMD pieeju nevar noteikt ED10, ja nav pieejams NOAEL, jo tika testēts tikai viens 
devas līmenis. Pamatojoties uz interpolāciju starp 660 mg/kg ķermeņa svara dienā (50% no 
skartajiem dzīvniekiem) un kontroles (0% no skartajiem dzīvniekiem), iespējams aprēķināt 
ED10. ED10 rezultāts ir 132 mg/kg ķermeņa svara dienā, kas iegūts ar interpolācijas metodi. 

3.4 Provizoriskā ietekmes grupa Vidēja ietekme 

4. Elementi, kas var mainīt provizoriskās ietekmes izvērtēšanu

Nav datu par devas un reakcijas attiecību. 

Nepārprotama ietekme uz sēkliniekiem. Nav zināms, vai 
ietekmes rezultāts būs funkcionālā ietekme uz auglību, jo 
tā nav testēta. 

Vienam iedarbības līmenim ir pieejami tikai ierobežoti dati. 

Var noteikt LOAEL, bet, ja nav pieejams NOAEL, nevar 
izslēgt, ka vērtībām, kas mazākas par LOAEL, nav 
ietekmes uz dzimumorgāniem. Pieejamie dati uzskatāmi 
par ierobežotiem. 

4.1 Devas un reakcijas attiecība 

4.2. Ietekmes veids/nopietnība 

4.3 Datu pieejamība 

4.4. Iedarbības veids Tiek uzskatīts, ka metabolīts izraisa ietekmi uz 
sēkliniekiem. Tiek apgalvots, ka šim metabolītam ir tieša 
ietekme uz Sertoli šūnām. 

4.5 Toksikokinētika Nav zināma 

4.6 Bioakumulācija Nav zināma 

5. Ietekmes grupas noteikšana un SCL

ED10 var aprēķināt tikai, izmantojot interpolāciju starp testēto devu un kontroles devām. 
Rezultātā iegūtā ED10 norāda uz vidēju iedarbīgumu. Tomēr pastāv tikai ļoti ierobežoti dati. Tā kā 
ir tikai LOAEL un nav NOAEL, nevar izslēgt, ka mazāki līmeņi varētu ierosināt ietekmi uz 
sēkliniekiem. Tomēr nav pierādījumu, ka šī viela varētu iedarboties uz sēkliniekiem, ja devas 
līmeņi ir mazāki par 4 mg/kg ķermeņa svara dienā. Tādēļ, pamatojoties uz pieejamo datu labāko 
izvērtējumu, uzskatāms, ka ietekme ir vidēja. 

6. Atsauces
Konfidenciāli 
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3.8 TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU – VIENREIZĒJA 
IEDARBĪBA (STOT-SE) 

3.8.1 STOT-SE definīcija un vispārīgi apsvērumi 

I pielikums: 3.8.1.1. punkts. Toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu (pēc vienreizējas 
iedarbības) definē kā īpašu, subletālu toksisku ietekmi uz mērķorgānu, kas rodas vielas 
vai maisījuma vienreizējas iedarbības rezultātā. Tā ir visa veida nopietna ietekme uz 
veselību, kuras rezultātā tūlīt un/vai ar kavēšanos var tikt nodarīti kā atgriezeniski, tā 
neatgriezeniski funkcionāli bojājumi un kura nav īpaši aplūkota 3.1. līdz 3.7. un 3.10. 
nodaļa (sk. arī 3.8.1.6.). 

Toksiskai ietekmei pēc vienreizējas iedarbības ir divas bīstamības klases – “Akūta toksicitāte” un 
“STOT-SE”. Tās ir neatkarīgas viena no otras un, ja tiek izpildīti attiecīgie kritēriji, vielai vai 
maisījumam var tikt nozīmētas abas klases. Akūta toksicitāte ir attiecināma uz letalitāti, bet 
STOT-SE – uz ietekmi, kas nav letāla. Tomēr jārīkojas uzmanīgi, lai vienai toksiskajai ietekmei 
nenozīmētu abas klases, kā rezultātā rastos “dubulta klasifikācija” pat gadījumos, ja tiek izpildīti 
abu klašu kritēriji. Šādā gadījumā jānozīmē atbilstošākā klase. 

Akūtas toksicitātes klasifikācija galvenokārt tiek noteikta, pamatojoties uz acīm redzamiem 
pierādījumiem par letalitāti (piemēram, LD50/LC50 vērtība) vai, ja par iespēju izraisīt letalitāti var 
secināt no acīmredzamiem pierādījumiem par toksicitāti (piemēram, no fiksētās devas 
procedūras). Par STOT-SE jādomā, ja ir skaidri pierādījumi par toksisku ietekmi uz konkrētu 
mērķorgānu, īpaši, ja tiek novērota toksicitāte, bet netiek novērota letalitāte. 

Turklāt STOT-SE netiek iekļauti citās bīstamības klasēs ietvertie īpašas toksiskās ietekmes veidi. 
STOT-SE nosaka tikai, ja novērotā toksicitāte netiek atbilstošāk aprakstīta citā bīstamības klasē. 
Piemēram, kodīgas vai toksiskas iedarbības uz ādu klasificēšanai attiecīgi jālieto īpašās, pēc 
vienreizējas iedarbības radušās, ietekmes, tādas kā kodīga iedarbība uz ādu vai toksiska 
ietekme uz reproduktīvo sistēmu, tomēr tās nav klasificējamas kā STOT-SE. 

I pielikums: 3.8.1.4. punkts. Izvērtēšanā ir jāņem vērā ne vien nopietnas izmaiņas 
vienā vienīgā orgānā vai bioloģiskajā sistēmā, bet arī mazāk nopietnas vispārīgas 
izmaiņas, kas skar vairākus orgānus. 

I pielikums: 3.8.1.5. punkts. Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu var izpausties pa 
jebkuru iedarbības ceļu, kas raksturīgs cilvēkam, t. i., galvenokārt, iedarbojoties caur 
muti, caur ādu un ieelpojot. 

I pielikums:3.8.1.7. punkts. Bīstamības klasi “Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – 
vienreizēja iedarbība” iedala šādi: 

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 1. un 2. kategorija; 

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija. 

“STOT-SE” bīstamības klasei ir trīs kategorijas, 1. un 2. kategorijas atšķiras no 3. kategorijas ar 
ietverto toksicitāti un kritērijiem. 1. un 2. kategorijas, kurās ir ietverta neletālā “nozīmīga un/vai 
nopietna toksiska iedarbība”, ir pamats klasificēšanai kategorijā, kas atspoguļo devas līmeņa 
ietekmi. 3.kategorija ietver “pārejošu ietekmi”, kas tiek novērota pēc vienreizējas iedarbības, 
īpaši elpceļu kairinājums (ECK) un narkotiku iedarbība (NE). Saistība starp 1. un 2. kategorijām 
salīdzinājumā ar 3. kategoriju ir aprakstīta šo vadlīniju 3.8.2.4.3. un 3.8.2.4.2. nodaļā. 
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3.8.2 Vielu klasificēšana STOT-SE klasē 

3.8.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

I pielikums: 3.8.2.1.5. punkts. Informāciju, kas ir vajadzīga, lai izvērtētu toksicitāti uz 
īpašo mērķorgānu, gūst vai nu, novērtējot vienu iedarbību uz cilvēku, piemēram, iedarbību 
mājās, darbā vai vidē, vai arī, pētot izmēģinājuma dzīvniekus. 

Saskaņā ar CLP regulu klasificēšanai nav nepieciešama vielu vai maisījumu testēšana. 
Izvērtēšanas pamatā ir atbilstoši kritēriji un pieejamie atbilstoši un neapgāžami dati/informācija, 
kas iegūti no testiem. Parasti informāciju, kas attiecas uz STOT-SE, var iegūt no pieredzes ar 
cilvēkiem vai akūtas toksicitātes pētījumiem ar dzīvniekiem. 

3.8.2.1.1  Par cilvēkiem iegūtu datu noteikšana 

Būtiska informācija par toksicitāti pēc vienreizējas iedarbības var būt pieejama no, piemēram, 
cilvēku slimības vēsturēm, epidemioloģiskajiem pētījumiem, medicīniskās uzraudzības un 
ziņošanas shēmām, kā arī valsts saindēšanās informācijas centriem. 

Dati par sensoru elpceļu kairinājumu var būt pieejami no pētījumiem ar brīvprātīgajiem, kuros 
iekļauti objektīvi ECK mērījumi, piemēram, elektrofizioloģiskās reakcijas, lateralizācijas 
robežvērtības testēšanas rezultāti, biomarķieri, kas norāda uz iekaisumu nazālajos vai 
bronhoalveolārajos skalojumos (Vadlīnijas par IR/CSA, 7.2.3.2. nodaļa). Detalizētu 
informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA 7.4.3.2. un R.7.2. nodaļā. 

3.8.2.1.2  Datu, kas nav iegūti par cilvēkiem, noteikšana 

I pielikums: 3.8.2.1.5.  punkts. Parastie pētījumi, ko šīs informācijas nodrošināšanai 
veic ar žurkām vai pelēm, ir akūtās toksicitātes pētījumi, kas var iekļaut klīniskos 
novērojumus un sīku makroskopisko un mikroskopisko izpēti, kas ļauj noteikt toksisko 
ietekmi uz mērķa audiem/orgāniem. Citu akūtās toksicitātes pētījumu rezultāti, ko veic ar 
citām sugām, arī var sniegt būtisku informāciju. 

I pielikums: 3.8.2.1.7.3. punkts.  Pierādījumi, kas gūti atbilstīgos pētījumos ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, var sniegt daudz sīkākas ziņas kl īnisko 
novērojumu formā un mikroskopisko un makroskopisko patoloģisko izmeklējumu veidā, 
un tādējādi bieži var atklāt bīstamības, kas var nebūt dzīvībai bīstami, bet var norādīt uz 
funkcionāliem traucējumiem. No tā izriet, ka klasificēšanas procesā ir jāņem vērā visi 
pieejamie pierādījumi un saistība ar cilvēka veselību, ... 

Dati, kas nav iegūti no testiem 

Fizikāli ķīmiskie dati 

Toksicitātes pētījumu izvērtēšanā un atbilstošākās klasifikācijas noteikšanā, īpaši attiecībā uz 
ieelpošanu, kad fizikālajai formai un daļiņu izmēram var būt nozīmīga ietekme uz toksicitāti, 
svarīgi parametri var būt fizikāli ķīmiskās īpašības, piemēram, pH, fizikālā forma, šķīdība, tvaika 
spiediens un daļiņu izmērs. 

(Q)SAR modeļi, savstarpējas atsauces

Datus, kas nav iegūti no testēšanas (t. i., dati nav iegūti, izmantojot eksperimentālās metodes), 
var nodrošināt tādu metožu lietošana kā, piemēram, grupēšana / kategorijas noteikšana, 
kvantitatīvais un kvalitatīvais struktūras aktivitātes attiecību modeļi ((Q)SAR) un ekspertu 
sistēmas, kas parasti saista fizikāli ķīmiskās īpašības un ķīmisko struktūru ar toksicitāti. 
Šo metožu lietošana detalizēti ir izklāstīta Vadlīniju par IR/CSA R.7.4.4.1. nodaļā. 
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Iespēja izmantot (Q)SAR modeļus, lai prognozētu ietekmi, kas attiecas uz STOT-SE 1. un 2. 
kategorijām, šobrīd ir ļoti ierobežota un var būt pieejama tikai noteiktos gadījumos.
Tomēr tie var būt noderīgāki STOT-SE 3. kategorijas noteikšanai, kurā pastāv dažas skaidri 
noteiktas attiecības starp fizikāli ķīmiskajām īpašībām vai ķīmisko struktūru un ietekmi, piemēram, 
narkozi un elpceļu kairinājumu. Piemēram, tādas vielas kā aldehīdi, nepiesātinātie karbonilesteri un 
reaģējoši neorganiskie savienojumi parasti ir elpceļus kairinošas vielas.

Turklāt ir sistēmas, kas var prognozēt vielu metabolismu. Tās var būt noderīgas, lai iegūtu 
informāciju par vielas potenciālu metabolizēties un veidot vielas ar zināmu toksicitāti. 
Piemērs tam ir noteikti esteri, kas pēc fermentatīvās sašķelšanas deguna rajonā veido 
oglekļskābi un spirtu, kas izraisa elpceļu kairinājumu. 

Detalizētu informāciju skatiet Vadlīniju par IR/CSA 7.4.3.1. nodaļā. 

Testēšanas dati 

Par dzīvniekiem iegūti dati 

Standarta testi akūtas toksicitātes noteikšanai ir norādīti Vadlīniju par IR/CSA R.7.4.3.1. nodaļā. 

Klasificēšanai 1. un 2. kategorijā kopumā var izmantot lielāko daļu pētījumu, kuros ir iekļauta 
vienreizēja iedarbība caur jebkuru būtisku iedarbības ceļu, piemēram, akūtās toksicitātes 
pētījumus. Vecāki akūtās toksicitātes pētījumi, kuros novērošanas kritērijs bija tikai letalitātes 
mērīšana (piemēram, lai noteiktu LD50/LC50), parasti nesniedz noderīgu informāciju STOT-SE 
klasificēšanai. Tomēr jaunākos akūtās toksicitātes testa protokolos, piemēram, fiksētās devas un uz 
augšu–uz leju procedūrās, ir plašāks novēroto toksicitātes pazīmju diapazons, tādēļ var nodrošināt 
STOT-SE klasificēšanai būtisku informāciju. Citi standarta pētījumi, piemēram, neirotoksicitātes 
testi vai ad-hoc pētījumi, kas paredzēti akūtās toksicitātes izpētei, arī var sniegt vērtīgu informāciju 
STOT-SE noteikšanai. 

Jāuzmanās, lai STOT-SE neklasificētu ietekmēm, kas noteiktā devā vēl nav letālas, tomēr 
saskaņā ar vairākiem klasificēšanas kritērijiem izraisa letalitāti. Citiem vārdiem sakot, ja 
būtiskās devās tiktu novērota letalitāte, lielāka nozīme būtu piešķirama akūtās toksicitātes 
klasificēšanai, un STOT-SE netiktu piemērota. 

Lai gan 3. kategorijas klasificēšanas pamatā primāri ir par cilvēkiem iegūti dati, izvērtēšanā var 
iekļaut par dzīvniekiem iegūtus datus, ja tādi ir pieejami. Šie dati par dzīvniekiem attiecībā uz RTI 
un NE parasti tiek iegūti no standarta akūtās ieelpošanas pētījumiem, lai gan iespējams, ka 
pētījumos, kuros tiek izmantoti citi iedarbības ceļi, tiek novērota narkoze. Standarta akūtās 
toksicitātes testi bieži ir noderīgāki 3. kategorijai, nevis STOT-SE 1. un 2. kategorijām, jo 
klīniskajos novērojumos biežāk ziņots par atklātajiem narkozes un ECK rezultātiem. 

Alarie testā iegūstama konkrēta informācija par maņu karinājuma potenciālu. Detalizēta 
informācija par šo testu un tā ierobežojumiem atrodama Vadlīniju par IR/CSA R.7.2. nodaļā. 

Turklāt informāciju par gaistošo vielu ECK var sniegt ieelpošanas bīstamības tests 
(OECD pielikums, TG 403). Lai gan STOT-SE klasificēšanā uzmanība tiek vērsta uz vienreizējas 
iedarbības izraisīto ietekmi, dati no pētījumiem ar atkārtotu iedarbību var nodrošināt papildu 
vērtīgu informāciju, īpaši attiecībā uz ECK esošo iedarbības veidu. 

In vitro dati 

Tā kā akūtās toksicitātes izvērtēšanai ES vai OECD šobrīd nav oficiāli pieņemti in vitro testi, arī 
STOT-SE noteikšanai nepastāv derīgas testa sistēmas (sk. Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.4.3.1. nodaļu). Visi pieejamie pētījumi jāizvērtē, izmantojot ekspertu slēdzienu.
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3.8.2.2 1. un 2. kategorijas klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.8.2.1.1. punkts. Vielas klasificē atsevišķi atkarībā no tā, vai iedarbība ir 
tūlītēja vai iestājas ar kavēšanos, ņemot vērā ekspertu slēdzienu (sk. 1.1.1. punktu), kura 
pamatā ir visi pieejamie pierādījumi, un izmantojot ieteiktās orientējošās vērtības (sk. 
3.8.2.1.9. punktu).  Pēc tam vielas pieskaita 1. vai 2. kategorijai atbilstīgi novērotās 
iedarbības raksturam un nopietnībai (sk. 3.8.1. tabulu). 

3.8.1. tabula 

“Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība” kategorijas 

Kategorijas Kritēriji 

1. kategorija

Vielas, kas ir radījušas ievērojamu toksicitāti cilvēkiem, vai vielas, kuras, 
pamatojoties uz pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem, var pieņemt par 
potenciāli stipri toksiskām cilvēkiem vienreizējas iedarbības rezultātā. 

Vielas klasificē kā īpašam mērķorgānam toksiskas (vienreizējas iedarbības) 
1. kategorijas vielas, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

a. ticami un kvalitatīvi pierādījumi, kas gūti gadījumos, kad cietis
cilvēks, vai epidemioloģiskos pētījumos; vai

b. novērojami, kas gūti atbilstīgos pētījumos ar izmēģinājuma dzīvniekiem, 
kuros pie kopumā zemas iedarbības koncentrācijas ir atklāta nozīmīga un/
vai nopietna toksiska iedarbība, kas ir būtiska cilvēku veselībai. Turpmāk 
(sk. 3.8.2.1.9. sadaļu) ir norādītas orientējošās devas/koncentrācijas 
vērtības, ko var izmantot, vērtējot toksicitāti pēc pierādījumu daudzuma.

2. kategorija

Vielas, kuras, pamatojoties uz pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem, var 
pieņemt par potenciāli kaitīgām cilvēku veselībai vienreizējas iedarbības 
rezultātā. 
Vielas klasificē kā īpašam mērķorgānam toksiskas (vienreizējas iedarbības) 2. 
kategorijas vielas, pamatojoties uz atbilstīgajiem pētījumiem ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem, kuros kopumā pie mērenām iedarbības koncentrācijām tika gūta 
ievērojama toksiska iedarbība, kas ir būtiska cilvēku veselībai. Turpmāk (sk. 
3.8.2.1.9. sadaļu) ir norādītas orientējošās devas/koncentrācijas vērtības, kas 
var palīdzēt klasificēt vielu. 
Izņēmuma gadījumos vielas klasificēšanai 2. kategorijā (sk. 3.8.2.1.6. sadaļu) 
var izmantot arī par cilvēkiem gūtus pierādījumus. 

Piezīme. Jāmēģina noteikt toksicitātes primāro mērķorgānu un attiecīgi klasificēt, 
piemēram, hepatotoksiskas, neirotoksiskas vielas. Dati rūpīgi jāizvērtē, pēc iespējas 
izvairoties iekļaut sekundāru ietekmi (piemēram, hepatotoksiskas vielas var radīt sekundāru 
ietekmi uz nervu vai gremošanas sistēmu). 
I pielikums, 3.8.2.1.2. punkts. Jānosaka atbilstīgais iedarbības ceļš vai ceļi, kādā veidā 
klasificētā viela rada kaitējumu (sk. 3.8.1.5. punktu). 

STOT-SE 1. un 2. kategorijas tiek nozīmētas, pamatojoties uz “nozīmīgas” vai “nopietnas” 
toksicitātes rezultātiem. Šajā kontekstā “nozīmīgs” nozīmē izmaiņas, kas skaidri norāda uz 
funkcionāliem traucējumiem, vai toksikoloģiski būtiskas morfoloģiskām izmaiņām. “Nopietna” 
iedarbība parasti ir pamatīgāka vai nopietnāka par “nozīmīgu” iedarbību, un tai ir ievērojama 
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nelabvēlīgā ietekme, kurai ir nozīmīga ietekme uz veselību. Abus faktorus jāizvērtē, izmantojot 
pierādījumu daudzumu un ekspertu slēdzienu. 

3.8.2.2.1  Orientējošās vērtības 

I pielikums, 3.8.2.1.9.1. punkts. Lai palīdzētu izlemt, vai viela ir klasificējama, vai nav 
un kādā mērā tā ir klasificējama (1. vai 2. kategorijā), ir sniegtas devas/koncentrācijas 
“orientējošās vērtības”, kas ļauj ņemt vērā tādas devas/koncentrācijas, kuru nozīmīgā 
iedarbība uz veselību ir pierādīta. 

I pielikums,3.8.2.1.9.3. punkts. Orientējošās vērtības (C) diapazoni vienreizējai 
iedarbībai, kas rada ievērojamu neletālu toksisku ietekmi, atbilst diapazoniem, kurus 
piemēro akūtās toksicitātes pārbaudēm, kā norādīts 3.8.2. tabulā. 

3.8.2. tabula 

Orientējošās vērtības diapazoni pēc vienas devas iedarbības 

Orientējošo vērtību diapazoni:* 

Iedarbības ceļš Vienības 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

Caur muti (žurkām) mg/kg 
ķermeņa 
svara 

C ≤ 300 2000 ≥ C > 300 Orientējošās vērtības 
nepiemēro b

Caur ādu (žurkām 
vai trušiem) 

mg/kg 
ķermeņa 
svara 

C ≤ 1000 2000 ≥ C > 1000 

Ieelpojot gāzi    ppmV/4h 
(žurkām)  C ≤ 2500 20000 ≥ C > 2500 

Ieelpojot tvaikus 
(žurkām)  mg/l/4h C ≤ 10 20 ≥ C > 10 

Ieelpojot     putekļus/
miglu/izg    arojumus 
(žurkām) 

mg/l/4h  C ≤ 1,0 5,0 ≥ C >1,0 

Piezīme 
a. 3.8.2. tabulā minētās orientējošās vērtības un diapazoni ir domāti tikai orientācijai, t. i.,

izmantošanai, piemērojot pieeju no pierādījumu daudzuma viedokļa, lai palīdzētu izlemt
par klasificēšanu. Tie nav domāti kā stingri robežlielumi.

b. Orientējošās vērtības nav dotas 3. kategorijas vielām, jo šī klasifikācija pirmām kārtām
pamatojas uz datiem par cilvēkiem. Par dzīvniekiem iegūtos datus, ja tie ir, iekļauj
novērtējumā pēc pierādījumu daudzuma.

Ja pētījumos ar dzīvniekiem novērota nozīmīga vai nopietna toksicitāte, visatbilstošāk ir 
šo ietekmi izraisošos devas/iedarbības līmeņus salīdzināt ar norādītajām orientējošajām 
vērtībām, lai noteiktu klasificēšanu 1. vai 2. kategorijā. 

Ieelpošanas pētījumos, kuros iedarbības laiks nav četras stundas, iespējams veikt 
ekstrapolāciju, kas ir līdzīga šo Akūtās toksicitātes vadlīniju 3.1. nodaļā aprakstītajai. 
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3.8.2.3 3. kategorijas klasificēšanas kritēriji – pārejoša ietekme uz mērķorgāniem 

Pašreiz kritēriji klasificēšanai 3. kategorijā ietver tikai “elpceļu kairinājuma” un “narkotiskas 
iedarbības” pārejošu ietekmi. 

I pielikums, 3.8.1. tabula (turpinājums)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība” kategorijas 

Kategorijas Kritēriji 

3. kategorija
Pārejoša ietekme uz mērķorgāniem 

Šī kategorija ietver tikai narkotisku iedarbību un elpošanas ceļu 
kairinājumu. Tā ir tāda ietekme uz mērķorgāniem, kas neļauj vielu 
klasificēt iepriekš minētajā 1. vai 2. kategorijā. Tā ir kaitīga ietekme uz 
cilvēku funkcijām īsā laikposmā pēc iedarbības, no kuras cilvēks var 
atbrīvoties noteiktā laikposmā bez nozīmīgām struktūras vai funkciju 
izmaiņām. Attiecībā uz šāda veida ietekmi vielas klasificē atbilstīgi 3.8.2.2. 
sadaļai 

I pielikums: 3.8.2.2.1. punkts.  Kritēriji elpošanas ceļu kairinājumam 

Kritēriji, pēc kuriem vielas pieskaita 3. kategorijas elpošanas ceļu kairinātājiem, ir šādi: 
(a) kairinātāja ietekme uz elpošanas ceļiem (ko raksturo vietējs apsārtums, tūska, nieze
un/vai sāpes), kas rada funkcionālus traucējumus ar tādiem simptomiem kā klepus, sāpes,
smakšana un apgrūtināta elpošana. Šādas izvērtēšanas pamatā galvenokārt ir par cilvēkiem
iegūti dati;

(b) subjektīvus novērojumus par cilvēkiem papildina objektīvi mērījumi par nepārprotamu
elpošanas ceļu kairinājumu (ECK) (piemēram, elektrofizioloģiskās reakcijas, biomarķieri, kas
norāda uz iekaisumu nazālajos un bronhoalveolārajos skalojumos);

(c) simptomi, ko novēro cilvēkiem, atbilst tādiem simptomiem, kas būtu raksturīgi vielas
iedarbībai pakļautai populācijai, nevis izolētām idiosinkrātiskām reakcijām, kuras ir
raksturīgas tikai indivīdiem ar hiperjutīgiem elpošanas ceļiem. Neskaidrus ziņojumus par
“kairinājumu” jāizslēdz, jo ar šo terminu parasti raksturo plašu sajūtu loku, tostarp smaržu,
nepatīkamu garšu, kutinošas sajūtas un sausumu, kas atrodas ārpus klasifikācijas robežām
saistībā ar elpošanas ceļu kairinājumu;

(d) šobrīd nav apstiprināti testi ar dzīvniekiem, kuru priekšmets būtu tieši ECK, tomēr
lietderīgu informāciju var gūt, veicot vienreizējas vai atkārtotas ieelpas toksicitātes testus.
Piemēram, pētījumos ar dzīvniekiem var iegūt noderīgu informāciju saistībā ar toksiskuma
klīniskajām pazīmēm (aizdusa, rinīts utt.) un histopatoloģiju (piemēram, hiperēmija, tūska,
minimāls iekaisums, sabiezināta gļotāda), kas ir atgriezeniskas un var liecināt par iepriekš
minētajiem raksturīgajiem klīniskajiem simptomiem. Šādus pētījumus ar dzīvniekiem var
ņemt vērā, veicot izvērtēšanu pēc pierādījumu daudzuma;

(e) vielas klasificē šai īpašajā kategorijā tikai tad, ja nenovēro nopietnāku ietekmi uz
orgāniem, tostarp elpošanas sistēmā.

CLP regulā skaidri norādīts, ka pašreiz nepastāv validēti testi ar dzīvniekiem, kuros tiek 
noteikta tieši ECK, tomēr pētījumus ar dzīvniekiem var izmantot kā daļu no pierādījumu 
daudzuma izvērtēšanas (CLP regulas I pielikuma 3.8.2.2.1.2. iedaļas d) apakšsadaļa). Tomēr, 
ja nav par cilvēkiem un dzīvniekiem iegūtu datu, kas liecinātu par ECK ietekmi, ir 
nepieciešams ekspertu slēdziens, lai izvērtētu dzīvniekiem novēroto iedarbību 
nopietnību,testēšanas apstākļus un vielas fizikāli ķīmiskās īpašības, kā arī to, vai šie 
apsvērumi paši par sevi var būt pietiekami, lai noteiktu klasificēšanu ECK 3. kategorijā. 
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Vispārējā nozīmē ECK ietver divas dažādas īpašības – “elpceļu kairinājumu” un “vietējos 
citotoksiskos efektus”. STOT-SE 3. kategorijas klasifikācija elpceļu kairinājumam parasti tiek 
ierobežota ar vietējiem citotoksiskiem efektiem. 

Maņu kairinājums ir saistīts ar vielas iedarbību uz autonomo nervu receptoru vietējo un centrālo 
refleksu mijiedarbību; šie receptori ir plaši izplatīti acu un augšējo elpceļu gļotādas audos. Tas 
palīdz samazināt iedarbību, samazinot ieelpošanas laiku un tilpumu, kā arī ierosinot iedarbībai 
pakļautajām personām iziet no iedarbības zonām, ja tas iespējams. 

Ar maņu kairinājumu saistīta ietekme ir pilnīgi atgriezeniska, ņemot vērā, ka tās bioloģiskā 
funkcija ir brīdinājums par vielām, kas varētu bojāt elpceļus. 

Vietējie citotoksiskie kairinošie efekti kontakta vietā ierosina audu izmaiņas, ko var noteikt ar 
klīniskās patoloģijas vai patoloģijas metodēm. Šādi efekti var izraisīt ilgstošus elpceļu sistēmas 
funkcionālus traucējumus. 

Morfoloģisko izmaiņu pamatā esošie galvenie mehānismi ietver citotoksicitāti un iekaisuma 
ierosināšanu. Atkarībā no morfoloģisko izmaiņu kvalitātes un nopietnības var tikt bojāta elpceļu 
sistēmas funkcija, kas var izraisīt secīgas sistēmiskās iedarbības attīstību, t. i., samazinoties 
skābekļa padevei, iespējamas sekas, kas ietekmē distālos orgānus. Tā kā eksperimentālos 
ieelpošanas pētījumos ar dzīvniekiem reti tiek izvērtēti funkcionālie traucējumi, dati par 
funkcionālām izmaiņām var būt galvenokārt pieejami no pieredzes ar cilvēkiem. 

Detalizētu informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA R.7.2. nodaļā. 

I pielikums: 3.8.2.2.2.punkts. Kritēriji attiecībā uz narkotisko iedarbību 

Kritēriji, pēc kuriem vielas pieskaita 3. kategorijas narkotiskai iedarbībai, ir šādi: 

(a) centrālās nervu sistēmas depresija, tostarp narkotiska iedarbība uz cilvēkiem, kas
izraisa tādas parādības kā miegainību, narkozi, samazinātu modrību, refleksu
trūkumu, koordinācijas zudumu un reiboņus. Šī iedarbība var parādīties arī kā stipras
galvassāpes vai nelaba dūša un var samazināt spriešanas spēju, radīt reiboni,
aizkaitināmību, nogurumu, traucēt atmiņu, radīt uztveres un koordinācijas
traucējumus, samazināt reakcijas laiku vai radīt miegainību;

(b) pētījumos ar dzīvniekiem novērotā narkotiskā iedarbība var iekļaut letarģiju, līdzsvara
refleksa zudumu un ataksiju. Ja šī iedarbība nav pārejošas dabas, to uzskata par
tādu, kas ir pamatā vielas klasificēšanai bīstamības klases “toksiska ietekme uz īpašu
mērķorgānu – vienreizēja iedarbība” 1. vai 2. kategorijā.

3.8.2.4 STOT-SE bīstamības informācijas izvērtēšana vielām 

3.8.2.4.1  Par cilvēkiem iegūtu datu izvērtēšana 

I pielikums: 3.8.2.1.6. punkts. Izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz eksperta 
slēdzienu, dažas vielas, attiecībā uz kurām pierādījumi par toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu ir gūti par cilvēkiem, ir lietderīgi iekļaut 2. kategorijā šādos gadījumos: 

(a) ja par cilvēkiem gūto pierādījumu daudzums nav pietiekami pārliecinošs, lai pieskaitītu
vielu 1. klasifikācijas kategorijai, un/vai

(b) ja to pamato ietekmes raksturs un nopietnība.

Klasificēšanā neņem vērā devas/koncentrācijas līmeņus cilvēkiem, un visiem pētījumos ar 
dzīvniekiem gūtajiem pierādījumiem jābūt atbilstīgiem 2. kategorijas klasifikācijai.  Citiem 
vārdiem, arī tad, ja vielu raksturo dati par dzīvniekiem, kas liek to pieskaitīt 1. kategorijai, 
vielu pieskaita 1. kategorijai. 
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I pielikums: 3.8.2.1.7.2. punkts. Pierādījumi attiecībā uz pieredzi/nelaimes 
gadījumiem, kas gūti par cilvēkiem, parasti aprobežojas ar kaitīgu ietekmi uz veselību, 
bieži vien nav skaidrības par iedarbības apstākļiem un tie var nesniegt tādus zinātnisku 
datus, kādi ir iegūstami, veicot atbilstīgus pētījumus ar izmēģinājuma dzīvniekiem. 

I pielikums: 3.8.2.1.10.2. punkts. Ja ir pieejami pamatoti dati par cilvēkiem, kas 
parāda toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, ko var droši saistīt ar vielas vienreizēju 
iedarbību, vielu parasti klasificē. Pozitīviem datiem par cilvēkiem neatkarīgi no iespējamās 
devas ir priekšroka pār datiem, kas gūti par dzīvniekiem. Tādējādi, ja viela nav klasificēta 
tā iemesla dēļ, ka tās toksisko ietekmi uz īpašu mērķorgānu uzskata par nebūtisku 
cilvēkiem, bet, ja pēcāk tiek iegūti dati par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, kuros 
atklājas toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vielu klasificē. 

Par cilvēkiem iegūti dati potenciāli ir ļoti vērtīgi atbilstošas klasifikācijas noteikšanai, jo tie 
nodrošina tiešus pierādījumus par vielas ietekmi uz cilvēkiem. Tomēr par cilvēkiem iegūto datu 
izvērtēšana bieži vien ir sarežģīta sakarā ar šo vadlīniju 3.8.2.4.1. nodaļā uzsvērtajiem dažādos 
pētījumu veidos bieži sastopamiem dažādiem ierobežojumiem. To starpā ir neskaidrības, kas ir 
saistītas ar iedarbības izvērtēšanu (t. i., neuzticama informācija par vielas daudzumu, kuram 
pacienti tika pakļauti vai ko tie uzņēma caur muti), un neskaidra citu vielu iedarbība. 
Tādēļ jāņem vērā, ka par cilvēkiem iegūti dati bieži paši par sevi nenodrošina pietiekami 
neapgāžamus pierādījumus, lai noteiktu klasifikāciju, tomēr tie var ietekmēt pierādījumu 
daudzuma izvērtēšanu, ja ir pieejama cita informācija, piemēram, no pētījumiem ar dzīvniekiem. 

1. un 2. kategorija

Parasti, ja ir pieejami uzticami un neapgāžami par cilvēkiem iegūti dati, kas pierāda, ka viela 
izraisa nozīmīgu toksisku iedarbību uz mērķorgānu, tiem ir dodama priekšroka salīdzinājumā ar 
citiem datiem un ir tiešs pamatojums klasificēšanai 1. kategorijā. Šo slēdzienu var atbalstīt 
pieejamie par dzīvniekiem iegūti dati, taču nevar to atcelt (piemēram, ja dzīvniekiem netiek 
novērota tāda pati ietekme). 

Izņēmuma gadījumos, ja cilvēkiem tiek novērota toksiska ietekme uz mērķorgānu, taču iegūtie 
dati nav pietiekami pārliecinoši, lai pamatotu klasificēšanu 1. kategorijā, jo trūkst detalizētas 
informācijas par novērojumiem vai iedarbības apstākļiem un/vai novērotās ietekmes raksturu un 
nopietnību, varētu būt pamatota klasificēšana 2. kategorijā (CLP regulas I pielikuma 
3.8.2.1.6. nodaļa). Šajā gadījumā visiem par dzīvniekiem iegūtiem datiem jābūt saderīgiem arī 
ar 2. kategoriju un neatbilstošiem 1. kategorijai (sk. tālāk). Šajā gadījumā, ja par dzīvniekiem 
iegūti dati pamato klasificēšanu 1. kategorijā, tie ir nozīmīgāki par datiem, kas iegūti par 
cilvēkiem. Tas ir tāpēc, ka šajā gadījumā par cilvēkiem iegūtu datu uzticamība var būt mazāka 
nekā standarta, ar dzīvniekiem atbilstīgi veiktu pētījumu uzticamība, tādēļ izvērtēšanā tiem 
attiecīgi piešķirams mazāks svars. 

Izmantojot par cilvēkiem iegūtus datus, netiek ņemts vērā šo ietekmi izraisošais devas/iedarbības 
līmenis cilvēkiem. 
3. kategorija

Elpceļu kairinājums

Par cilvēkiem ECK pierādījumi bieži vien ir iegūti no arodslimību vēsturēm, kurās iedarbība 
tiek saistīta ar ECK simptomiem. Šādas slimību vēstures jāinterpretē uzmanīgi, izmantojot 
ekspertu slēdzienu, lai nodrošinātu, ka informācija ir uzticama. Piemēram, jābūt skaidrai 
attiecībai starp iedarbību un ECK simptomu attīstību, turklāt ECK jāparādās diezgan drīz pēc 
iedarbības sākuma. Ja cietā viela, ieelpojot putekļus, izraisa ECK pēc fizikāli mehāniska 
kairinājuma, tā nav jāklasificē. Detalizētu informāciju par ECK skaitīt Vadlīniju par IR/CSA 
R7a. nodaļas 7.2.1. nodaļā un 3. piemērā par sēra dioksīdu. 
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Narkotiska iedarbība 

Narkotiskas iedarbības diapazons var būt no viegla reiboņa līdz dziļai bezsamaņai, un to var 
izraisīt vairāki mehānismi: 

• farmakoloģiskas zāles (paredzētā ietekme; bieži mediēta ar receptoriem; efektīvā deva
parasti ir maza; pacients tiek profesionāli novērots; rūpniecisko ķīmisko vielu un to
drošības izvērtēšanas ierobežota nozīme);

• daudzu organisko rūpniecisko ķīmisko vielu nespecifiska ietekme uz CNS membrānām
pie lieliem devas līmeņiem (bieži šķīdinātāju tvaiki ≥ 6000 ppm ieelpotā gaisa tilpumā).
Zemās toksicitātes dēļ šāda ietekme var būt paredzama pie augstiem iedarbības
līmeņiem;

• organiskās ķīmiskās vielas, kas ir līdzīgas CNS transmiteriem un iejaucas to darbībā;
bieži nepieciešama metaboliska transformācija; noteikti šķīdinātāji, piemēram,
butāndiols, butirolaktons, metoksietanols; efektīvās devas vidēji līmeņi. Salīdzinājumā
ar pieaugušajiem bērni var būt ievērojami uzņēmīgāki;

• ķīmiskās vielas, kurām ir augsta īpašā toksiskā ietekme uz CNS; narkotiska iedarbība
parasti ir tuvu devām, kas ir gandrīz letālas (piemēram, H2S).

Narkotiska iedarbība parasti ir pilnībā atgriezeniska, pārtraucot iedarbību bez nepārejošiem 
bojājumiem vai izmaiņām. 

Uzmanīgi jāizvērtē par cilvēkiem iegūti pierādījumi, kas attiecas uz narkozi. Dati par klīniskajām 
pazīmēm bieži vien ir subjektīvi, un uzmanīgi jāinterpretē ziņojumi par ietekmi, piemēram, 
smagām galvassāpēm un reiboņiem, lai izvērtētu, vai tie nodrošina neapgāžamus pierādījumus 
par narkozi. Ja par cilvēkiem iegūtie būtiski dati neatspoguļo reālus iedarbības apstākļus, 
piemēram, cilvēku slimības vēstures, kas saistītas ar nejaušas pārdozēšanas situācijām, 
novērotās ietekmes apstiprināšanai var būt nepieciešama papildu informācija. Maz ticams, ka 
viena slimības vēsture par vienu nejaušas vai apzinātas iedarbības gadījumu (t. i., ļaunprātīgu 
izmantošanu) nodrošinās pietiekami uzticamus pierādījumus, lai bez citiem pierādījumiem 
noteiktu klasifikāciju. Detalizētu informāciju par pieejamo par cilvēkiem iegūtu datu izvērtēšanu 
skatīt 3.1.2.3.1. nodaļā un Vadlīniju par IR/CSA R.7.4. nodaļā (īpaši R.7.4.4.2. nodaļā). 
Procedūra aprakstīta 4. piemērā par toluolu. 

3.8.2.4.2 Datu, kas nav iegūti par cilvēkiem, izvērtēšana 

I pielikums: 3.8.2.1.5. punkts. Parastie pētījumi, ko šīs informācijas nodrošināšanai veic 
ar žurkām vai pelēm, ir akūtās toksicitātes pētījumi, kas var iekļaut klīniskos novērojumus un 
sīku makroskopisko un mikroskopisko izpēti, kas ļauj noteikt toksisko ietekmi uz mērķa 
audiem/orgāniem. Citu akūtās toksicitātes pētījumu rezultāti, ko veic ar citām sugām, arī var 
sniegt būtisku informāciju. 

I pielikums: 3.8.2.1.10.1. punkts. Kad vielu raksturo tikai par dzīvniekiem iegūti dati 
(tipiski jaunām vielām, bet arī daudzām jau esošām vielām), klasificēšanas procesā ir arī 
atsauce uz devas/koncentrācijas orientējošajām vērtībām kā vienu no elementiem, ko ņem 
vērā no pierādījumu daudzuma viedokļa. 

I pielikums: 3.8.2.1.10.3. punkts. Vielu, kas nav pārbaudīta tās toksiskās ietekmes 
noteikšanai uz īpašu mērķorgānu, atsevišķos gadījumos var klasificēt, pamatojoties uz 
datiem par apstiprinātu struktūras un darbības attiecību un uz ekspertu slēdzienu pamatotu 
ekstrapolāciju no iepriekš klasificēta strukturāla analoga, ja šos datus papildina apsvērumi 
par citiem svarīgiem faktoriem, tādiem kā kopīgu nozīmīgu metabolītu veidošanās. 
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CLP regulas I pielikuma 3.8.2.1.7. un 3.8.2.1.8. nodaļā norādītie pierādījumu veidi, kas pamato 
vai nepamato klasificēšanu (piemēram, klīniskā bioķīmija, orgānu svara izmaiņas bez 
pierādījumiem par orgānu disfunkciju), tiek reti iegūti no pētījumiem ar dzīvniekiem, kas 
paredzami akūtas letalitātes/toksicitātes noteikšanai (sk. 3.8.2.1.2. nodaļu). 

1. un 2. kategorija

Vispārīgās vadlīnijas par datu izvērtēšanu ir izklāstītas Vadlīniju par IR/CSA R.7.4. un 
R.7.4.4.2. iedaļās. Visi pieņemamas kvalitātes par dzīvniekiem iegūtie dati jāizmanto
pierādījumu daudzuma pieejā, kas balstās uz iepriekš izklāstīto klasificēšanas
kritēriju salīdzināšanu. Katram iedarbības ceļam jāveic izvērtēšana.

Katram dzimumam novērotās ietekmes, kas ir vienādas ar  vai tuvu  1. kategorijas un 
2. kategorijas orientējošajām vērtībām (GV), katrā pētījumā jāsalīdzina ar ietekmēm, kas
nodrošina klasificēšanu 1. un 2. kategorijā. Kopumā klasificēšanas nolūkiem jāizmanto rezultāti
par jutīgāko dzimumu. Ja pētījuma NOAEL vērtība ir lielāka nekā orientējošā vērtība, šā
pētījuma rezultāti nenosaka klasifikāciju konkrētajā kategorijā (1. un 2. situācijas tālāk
sniegtajā 3.8.2. attēlā). Ja NOAEL vērtība ir mazāka nekā  orientējošā vērtība, pamatojoties uz
iepriekš izklāstītajiem kritērijiem, jānosaka efektīvās devas vērtība (ED), t. i., mazākā deva, kas
izraisa nozīmīgu/nopietnu toksisku iedarbību uz īpašu mērķorgānu atbilstoši 3.8.2.2.1. iedaļai.
Ja ED ir mazāka nekā GV, konkrētais pētījums norāda, ka klasifikācija ir piemērojama (2. un
4. situācijas 3.8.2. a) attēlā).

Gadījumā, ja ED ir lielāka nekā GV, bet NOAEL ir mazāka nekā GV (3. un 5. situācijas 
3.8.2. a) attēlā), jāveic interpolācija starp ED un NOAEL vērtībām, lai noteiktu, vai ietekme, kas 
paredzama GV līmenī vai zem tā, pamato klasifikāciju. 

3.8.2. a.) attēls. NOAEL un ED salīdzinājums ar orientējošajām vērtībām 

1. situācija 2. situācija 3. situācija 4. situācija 5. situācija

GV 

2. kategorija

- NOAEL 1

- ED 2

- ED 3

- NOAEL 3

GV 

1. kategorija

- NOAEL 2

- ED 4

- ED 5

- NOAEL 5

- NOAEL 4

NK 2. kategorija Interpolācija 1. kategorija Interpolācija 

Ja ir pieejami vairāki pētījumi, lai noteiktu piemērotāko klasifikāciju, tie jāizvērtē, 
izmantojot pierādījumu daudzumu. Ja atsevišķu pētījumu rezultātu dēļ jānosaka cita 
klasifikācija, tad, lai klasifikācijas noteikšanai izvēlētos atbilstošāko pētījumu, tiem jāizvērtē 
kvalitāte, izmantotās sugas un celmi, testētās vielas īpašības (tostarp piemaisījumu profils un 
fizikālā forma). Kopumā jāizmanto pētījums, kas nosaka nopietnāko klasifikāciju, ja vien 
nepastāv iemesli, kāpēc tas nav piemērotākais. Ja dzīvniekiem novērotā ietekme nav uzskatāma 
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par būtisku attiecībā uz cilvēkiem, to nevar lietot klasifikācijas pamatošanai. Līdzīgi, ja pastāv 
neapgāžami pierādījumi, ka cilvēkiem ir atšķirīga jutība vai uzņēmība pret pētījumā novērotu 
ietekmi, tas jāņem vērā, un rezultātā, iespējams, tiks piemērota aukstāka vai zemāka 
klasifikācija nekā noteiktā. Galīgā klasifikācija, kas pamatota ar datiem, kuri nav iegūti par 
cilvēkiem, ir visu triju iedarbības ceļu nopietnākā klasifikācija. 

3. kategorija

3. kategorijai nav līdzīgu orientējošo vērtību. Tādēļ, ja pētījumā ar jebkuru devas līmeni tiek
skaidri pierādīta narkotiska iedarbība vai elpceļu kairinājums, tas var pamatot klasificēšanu
3. kategorijā.

Ieelpošanas izvērtēšanas pētījumos vienmēr jāveic ietekmes uz elpceļiem un sistēmiskās 
ietekmes diferenciācija. Turklāt izšķirošs ir elpceļu rajons un ietekmes kvalitatīvās īpašības. 
Novērotie bojājumi bieži atspoguļo reakcijas modeļa pakāpes, kas izraisa nopietnas un 
neatgriezeniskas funkcionālās un strukturālās izmaiņas. 

Tādēļ ievērojams atšķirību nodrošinošais faktors ir ietekmes atgriezeniskums. Detalizētu 
informāciju skatīt arī šo vadlīniju 3.8.2.3. nodaļā. 

3.8.2.4.3  Datu, kas nav iegūti no testēšanas un kas iegūti in vitro, izvērtēšana 

Dati, kas nav iegūti no testēšanas un kas iegūti in vitro, var veidot pierādījumu daudzumu, kas 
pamato klasifikāciju. Kā noteikts REACH regulas XI pielikumā, testēšanas vietā informāciju par 
vielu bīstamajām īpašībām var nodrošināt tādas metodes, kā, piemēram, (Q)SAR, grupēšana un 
savstarpējas atsauces, un tās var izmantot klasificēšanas nolūkiem (sk. arī Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.4.4.1. nodaļu).

3.8.2.4.4 Konversija 

Orientējošās vērtības ir norādītas mg/kg ķermeņa svara. Ja pētījumā devas ir norādītas citās 
mērvienībās, tās attiecīgi jākonvertē. Piemēram, dzīvnieku barības un ūdens dzeršanas 
pētījumos devas bieži tiek izteiktas ppm, mg testējamās vielas/kg (dzīvnieku barība) vai 
mg (testējamās vielas) / l (dzeramais ūdens). 

Konversija no mg/l uz ppm jāveic, pieņemot, ka vides spiediens 1 atm = 101,3 kPa un 
temperatūra ir 25 °C: ppm = 24,450 x mg/l x 1/MW. 

3.8.2.4.5  Pierādījumu daudzums 

I pielikums: 3.8.2.1.6. punkts. Izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz eksperta 
slēdzienu, dažas vielas, attiecībā uz kurām pierādījumi par toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu ir gūti par cilvēkiem, ir lietderīgi iekļaut 2. kategorijā šādos gadījumos: 

1) ja gūto pierādījumu daudzums nav pietiekami pārliecinošs, lai pieskaitītu vielu 1.
klasifikācijas kategorijai, un/vai

2) ja to pamato ietekmes raksturs un nopietnība.

Klasificēšanā neņem vērā devas/koncentrācijas līmeņus cilvēkiem, un visiem pētījumos ar 
dzīvniekiem gūtajiem pierādījumiem jābūt atbilstīgiem 2. kategorijas klasifikācijai. Citiem 
vārdiem, arī tad, ja vielu raksturo dati par dzīvniekiem, kas liek to pieskaitīt 1. 
kategorijai, vielu pieskaita 1. kategorijai. 

Pieejamā informācija jāizvērtē, izmantojot ekspertu slēdzienu un pierādījumu daudzuma 
izvērtēšanu atbilstīgi CLP regulas I pielikuma 1.1.1. iedaļai, 1. modulim un šo vadlīniju 3.8.2.3. 
iedaļai. 

Ja nav pieejami par cilvēkiem iegūti dati, klasificēšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas nav 
iegūti par cilvēkiem. Ja ir pieejami dati par cilvēkiem, kas norāda, ka klasificēšana nav 
nepieciešama, tomēr ir pieejami arī dati, kas nav iegūti par cilvēkiem un kas norāda uz 
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klasificēšanas nepieciešamību, tad klasificēšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas nav iegūti par 
cilvēkiem, ja vien netiek pierādīts, ka par cilvēkiem iegūti dati ietver datu, kas nav iegūti par 
cilvēkiem, diapazonu un ka dati, kas nav iegūti par cilvēkiem, nav būtiski attiecībā uz cilvēkiem. 

Klasificēšana nav nepieciešama, ja par cilvēkiem iegūti dati un dati, kas nav iegūti par 
cilvēkiem, liecina par to, ka klasificēšana nav nepieciešama. 

3.8.2.5 Lēmuma pieņemšana par vielu klasifikāciju 

Lēmuma par STOT-SE klasifikāciju pamatā ir pierādījumu daudzuma rezultāti. 

STOT-SE un akūta toksicitāte ir neatkarīgas viena no otras un, ja tiek izpildīti attiecīgie kritēriji, 
vielai var tikt nozīmētas abas klases. Tomēr jārīkojas uzmanīgi, lai vienai ietekmei nenozīmētu 
vairākas klases, t. i., jāizvairās vienai klasifikācijai nozīmēt dubultu klasifikāciju. Jāapsver STOT-
SE iespējamība, ja ir skaidri pierādījumi par toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, īpaši, ja 
netiek novērota letalitāte (sk. 3.8.6.1.1. iedaļas 1. piemēru (metanols) un 3.8.6.1.2. iedaļas 2. 
piemēru (trikrezil-fosfāts)). 

Ja ir novērota nozīmīga toksiska iedarbība, bet nav piemērota akūtas toksicitātes klasifikācija, 
jāapsver vielas klasificēšana STOT-SE klasē. 

Parasti STOT-SE 1. vai 2. kategorijas noteikšana ir neatkarīga no 3. kategorijas noteikšanas. 
Tādēļ, ja tiek sasniegti attiecīgie kritēriji, vielu var klasificēt gan 1./2., gan 3. kategorijā, 
piemēram, neirotoksiskas vielas gadījumā, kas izraisa arī pārejošu narkotisku iedarbību. Ja, 
pamatojoties uz ietekmi uz elpceļiem, tiek nozīmēta 1./2. kategorija, nedrīkst nozīmēt arī 
3. kategoriju, jo tas nenodrošina papildu informāciju.

Tiek uzskatīts, ka akūtas toksicitātes un/vai kodīguma klasifikācija pienācīgi aptver īpašās 
toksikoloģiskās ietekmes un par tām tiek atbilstoši paziņots. Ja nopietnai toksikoloģiskajai 
iedarbībai ir vietējas (t. i., kodīgas) iedarbības sekas, nav nepieciešama papildu klasificēšana kā 
vielai ar toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība, 1. vai 2. kategorija). 

Pastāv pamatots pieņēmums, ka kodīgas vielas var izraisīt arī elpceļu kairinājumu, iedarbības 
laikā ieelpojot koncentrācijas, kas ir mazākas par koncentrācijām, kuras izraisa acīm redzamu 
kodīgumu elpceļiem. Ja ir pierādījumi no pētījumiem ar dzīvniekiem vai pieredzes ar cilvēkiem, 
kas to apstiprina, atbilstoša var būt 3. kategorija. Parasti tiek uzskatīts, ka kodīguma 
klasifikācija pilnībā ietver vielas spēju izraisīt ECK, un tāpēc 3. kategorija uzskatāma par lieku, 
lai gan to var nozīmēt pēc klasificētāja viedokļa. Vielas klasificē 3. kategorijā tikai tad, ja netiek 
novērota nopietnāka iedarbība uz elpošanas sistēmu. 

3. kategorijas ietekmes ir ierobežotas ar augšējo elpceļu (deguna kanālu, rīkles un balsenes)
izmaiņām — funkcionālām vai morfoloģiskām. Iespējams lokalizēts kairinājums ar saistītu
adaptīvo reakciju (piemēram, iekaisumu, elpceļu metaplāziju, kausveida šūnu hiperplāziju,
proliferatīvo efektu), kas atbilst 3. kategorijas reakcijām. Ožas epitēlija bojājumi jānošķir kā ar
kairinājumu saistītie (nespecifiskie) un kā metaboliskie / bez kairinājuma (specifiskie).

3.8.2.6 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

10. panta 1. punkts. Specifiskās robežkoncentrācijas un vispārīgās robežkoncentrācijas ir
robežvērtības, ko nosaka vielai, norādot robežlielumu, kuru sasniedzot vai pārsniedzot,
vielas klātbūtne citā vielā vai maisījumā kā identificēts piemaisījums, piedeva vai
atsevišķa sastāvdaļa var likt vielu vai maisījumu klasificēt kā bīstamu.

Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja 
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir acīm 
redzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto koncentrāciju 
jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo 
robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei.



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 431 

Izņēmuma apstākļos specifiskās robežkoncentrācijas var noteikt ražotājs, importētājs vai 
pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša zinātniska informācija par 
to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav acīm redzamā līmenī, kas 
pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas attiecīgajai bīstamības klasei vai 
pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju 
attiecīgajai bīstamības klasei. 

Dažās situācijās atbilstoši CLP regulas 10. pantam konkrētajai STOT-SE piegādātājs var noteikt 
SCL. To var noteikt tikai vielām, kam STOT-SE 1. kategoriju nosaka, ja devas līmenis vai 
koncentrācija ir acīm redzami mazāka nekā 3.8.2. tabulā norādītās orientējošās vērtības, 
piemēram, mazākas nekā 30 mg/kg ķermeņa svara no pētījuma ar vienreizēju iedarbību caur 
muti. Tās pamatā galvenokārt ir par izmēģinājuma dzīvniekiem iegūti dati, taču tās pamatā var 
būt arī par cilvēkiem iegūti dati, ja ir pieejami uzticami dati par iedarbību. SCL (SCL Kat. 1) 
1. kategorijas vielai, kas ierosina maisījuma klasificēšanu 1. kategorijā, nosaka ar šādu formulu:

3.8.2.6.a) vienādojums 

SCL Cat 1: 0,7 mg/kg ķermeņa svara / 300 mg/kg ķermeņa 
svara  x 100% = 0,23% --> 0,2% 

Šajā formulā ED ir 1. kategorijas vielas deva, kas izraisa nozīmīgu toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu, un GV1 ir orientējošā vērtība 1. kategorijai atbilstoši I pielikuma 3.8.2. tabulai. 
Rezultātā iegūtā SCL tiek noapaļota uz leju līdz tuvākajai vēlamajai vērtībai82 (1, 2 vai 5). 

STOT-SE SCL noteikšanas piemērs 1. kategorijas vielai: 

=
0,7 mg/kg ķermeņa svara 

x100%
300 mg/kg ķermeņa svara = 0,23% --> 0,2% 

Lai gan viela netiek klasificēta 1. kategorijā, ja 1. kategorijas sastāvdaļa maisījumā ir mazākā 
koncentrācijā nekā noteiktā SCL, jāapsver klasificēšana 2. kategorijā. 

SCL (SCL Kat. 2) 1. kategorijas vielai, kas ierosina maisījuma klasificēšanu 2. kategorijā, ir 
nosakāma ar šādu formulu: 

3.8.2.6. b) vienādojums 

Šajā formulā ED ir 1. kategorijas vielas deva, kas izraisa toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, 
un GV2 ir orientējošā vērtība 2. kategorijai atbilstoši I pielikuma 3.8.2. tabulai. Rezultātā iegūtā 
SCL tiek noapaļota uz leju līdz tuvākajai vēlamajai vērtībai82 (1, 2 vai 5). Tomēr, ja aprēķinātā 
SCL klasificēšanai 2. kategorijā pārsniedz 1%, kas ir vispārīgā robežkoncentrācija, SCL nav 
jānosaka. 

Piemērs SCL 2. kategorijas vielai: 

0,7 mg/kg ķermeņa svara 
= x 100%

2000 mg/kg ķermeņa svara 
= 0,035 --> 0,02% (noapaļots uz leju) 

82 Tā ir “vēlamo vērtību pieeja”, kas tiek izmantota ES, un tās ir vērtības, kuras vēlams noteikt 
kā skaitliskās vērtības 1, 2 vai 5  vai daudzkārtņus, kas iegūti, dalot ar desmit. 

100%
1
×.1 =

GV
EDSCLCat.

100%
2
×.2 =

GV
EDSCLCat
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Piemēram, 1. kategorijas viela, kas izraisa toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu pie 
0,7 mg/kg ķermeņa svara dienā akūtās toksicitātes pētījumā ar iedarbību caur muti, rezultātā 
dod tādu SCL, ka maisījumi tiek klasificēti 1. kategorijā pie 0,2% un 2. kategorijā pie 0,02% 
(Cat1: C ≥ 0,2 % ; Cat2: 0,02 % ≤ C < 0,2 %). 

Nav nepieciešams noteikt SCL vielām, kas klasificētas 2. kategorijā, jo sastāvdaļas ar lielāku 
ietekmi (t. i., mazākas efektīvās devas nekā zemākās orientējošās vērtības 2. kategorijā) tiek 
klasificētas 1. kategorijā, bet vielas ar lielāku efektīvo devu nekā Cat. 2 augstākā orientējošā 
vērtība, parasti netiek klasificētas. 

ECK un narkotiskas iedarbības klasificēšanai STOT-SE 3. kategorijā netiek ņemta vērā ietekme 
un attiecīgi nepastāv orientējošās vērtības. Ieteicamā pragmatiskā standarta vispārīgā 
robežkoncentrācija (GCL) ir 20%, lai gan pamatotos gadījumos var lietot mazāku vai 
lielāku SCL. Tādēļ vielām, kas klasificētas STOT-SE 3. kategorijā, SCL var noteikt katram 
gadījumam atsevišķi, un ir nepieciešams ekspertu slēdziens. 

Katrai bīstamības klasei, ādas un acu kairinājumam un STOT-SE 3. kategorijai elpceļu 
kairinājumam specifiskās robežkoncentrācijas jāizskata atsevišķi, bet nav pieņemamas 
neattaisnotas SCL savstarpējās atsauces starp dažādām bīstamības klasēm. 

Lai noteiktu mazākās vai lielākās  SCL narkotiskai iedarbībai, vērā ņemamie faktori ir efektīvā 
deva/koncentrācija un šķidrumiem - arī vielas gaistamība (piesātinātu tvaiku koncentrācija). 

3.8.2.7 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Lēmuma pieņemšanas loģika ir norādīta kā papildu norādījumi. Pirms lēmuma pieņemšanas 
loģikas izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, īpaši 
ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Šī lēmuma pieņemšanas loģika nedaudz atšķiras no oriģinālās (GHS) ar to, ka tiek nodalīta 
saikne starp 2. kategoriju un 3. kategoriju, jo atšķirībā no citu bīstamības klašu noteikšanas 
procedūras tās uzskatāmas par neatkarīgām. 
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Klasificēšana 1. un 2. kategorijā 

Klasificēšana 
nav iespējama 

1. kategorija

 

Bīstami 

Pēc vienreizējas iedarbības: 
vai var pieņemt, ka viela ir potenciāli kaitīga cilvēku veselībai, 
pamatojoties uz pierādījumiem no pētījumiem ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem? 
Kritērijus un orientējošās vērtības skatīt CLP regulas I pielikuma 
3.8.2. nodaļā. Kritēriju piemērošanai nepieciešams ekspertu 
slēdziens no pierādījumu daudzuma viedokļa. 

Jā 

2. kategorija

Uzmanību 

Nē 

Neklasificē 

Vai par vielu ir dati un/vai informācija, kas nepieciešama, lai 
izvērtētu toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas 

iedarbības attiecībā uz ECK vai narkotisku iedarbību? 

Nē 

Jā 

Pēc vienreizējas iedarbības: 

a) vai viela var izraisīt nozīmīgu toksisku ietekmi uz cilvēkiem, vai

b) vai var pieņemt, ka vielai ir potenciāls izraisīt nozīmīgu toksisku
ietekmi uz cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti
pētījumos ar izmēģinājuma dzīvniekiem?

Kritērijus un orientējošās vērtības skatīt CLP regulas I  pielikuma 
3.8.2. nodaļā. Kritēriju piemērošanai nepieciešams ekspertu 
slēdziens no pierādījumu daudzuma viedokļa. 

Jā 

Nē 
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Klasificēšana 3. kategorijā 

Klasificēšana 
nav iespējama 

3. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

3.8.3 Maisījumu klasificēšana STOT-SE klasē 

3.8.3.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Ja par maisījumu ir pieejama toksikolo sģikā informācija, tā jāizmanto, lai noteiktu 
atbilstošo klasifikāciju. Šādai informācijai jābūt pieejamai pie maisījuma ražotāja. Ja nav 
pieejama šāda informācija par pašu maisījumu, jālieto informācija par līdzīgiem maisījumiem 
un/vai maisījuma sastāvdaļām atbilstoši tālāk izklāstītajam. 

3.8.3.2 Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.8.3.1. punkts. Maisījumus klasificē pēc tiem pašiem kritērijiem kā vielas 
vai alternatīvi, kā norādīts turpmākajā aprakstā. 

3.8.3.2.1 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.8.3.2.1. punkts. Ja attiecībā uz maisījumu ir pieejami ticami un 
kvalitatīvi pierādījumi no pieredzes par cilvēkiem vai atbilstīgi pētījumi ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem, kā tas aprakstīts vielu kritērijos, maisījumu klasificē, novērtējot šos datus 
(sk. 1.1.1.3. punktu), pamatojoties uz pierādījumu daudzumu. Dati par maisījumiem ir 
jānovērtē rūpīgi, lai novērstu to, ka izmantotā deva, ilgums, novērojumi vai analīze darītu 
rezultātus nepārliecinošus. 

Gadījumos, kad ir pieejami maisījumu testēšanas dati, klasificēšanas process ir tieši tāds pats kā 
vielām. 

Vai par vielu ir dati un/vai informācija, kas 
nepieciešama, lai izvērtētu toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības attiecībā uz 

ECK vai narkotisku iedarbību? 

Nē 

Jā 

Pēc vienreizējas iedarbības: 

vai viela var izraisīt elpceļu kairinājumu vai narkotisku 
iedarbību? 

Kritērijus skatīt CLP regulas I pielikuma 3.8.2. nodaļā. 
Kritēriju piemērošanai neieciešams ekspertu slēdziens 
no pierādījumu daudzuma viedokļa. 

Jā 

Nē 
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3.8.3.2.2 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.8.3.3.1. punkts. Ja maisījums pats nav testēts, lai noteiktu tā toksisko 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķām sastāvdaļām 
un līdzīgiem pārbaudītiem maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma bīstamību, šos 
datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. 

Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt pietiekamiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām (sk. 1.6.3. nodaļu). 

Ja pieejamā noteiktā informācija nav atbilstoša savienošanas principu piemērošanai, maisījuma 
klasificēšanai jāizmanto aprēķina metode vai koncentrācijas robežvērtības atbilstoši šo 
vadlīniju 3.8.3.2.3., 3.8.3.2.4. un 3.8.3.3. nodaļā norādītajam. 

3.8.3.2.3 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visām maisījuma sastāvdaļām vai 
tikai dažām tā sastāvdaļām 

I pielikums: 3.8.3.4.1. punkts. Ja nav ticamu datu par pašu konkrēto maisījumu un ja 
savienošanas principus klasificēšanai izmantot nevar, maisījumu klasificē, pamatojoties 
uz tā sastāvdaļu klasifikāciju. Šajā gadījumā maisījumu pieskaita maisījumiem ar toksisku 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu (attiecībā uz konkrētu orgānu) pēc vienreizējas iedarbības, 
ja vismaz viena no sastāvdaļām ir klasificēta kā sastāvdaļa, kas izraisa 1. kategorijas vai 
2. kategorijas toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu un ir atrodama līmenī, kas atbilst vai
pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas ir norādīta 3.8.3. tabulā attiecīgi 1.
un 2. kategorijai.

Maisījumam, kas nav klasificēts kā kodīgs, bet kā kodīgu sastāvdaļu saturošs, jāizvērtē 
klasificēšana ECK 3. kategorijā katram gadījumam atsevišķi, piemērojot iepriekš izklāstīto 
pieeju (sk. 3.8.2.3. nodaļu). Detalizēta informācija par maisījumu klasificēšanu 3. kategorijā ir 
norādīta tālāk (sk. 3.8.3.3. nodaļā). 

3.8.3.2.4 Maisījuma sastāvdaļas, kas jāņem vērā, nosakot klasifikāciju 

Nosakot klasifikāciju, jāņem vērā maisījuma sastāvdaļas, kuru koncentrācija ir vienāda ar vai 
lielāka par vispārīgo robežkoncentrāciju (1% - 1. kategorijas sastāvdaļām un 10%  – 
2. kategorijas sastāvdaļām (sk. CLP regulas I pielikuma 3.8.3. tabulu.)), vai sastāvdaļas ar
specifisko robežkoncentrāciju (sk. 3.8.2.6. nodaļu). GCL 3. kategorijai ir 20%. Specifiskajām
robežkoncentrācijām dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgajām robežkoncentrācijām.

3.8.3.3 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas ietekmē maisījumu klasificēšanu 
STOT-SE klasē 

STOT-SE bīstamības klase neparedz 1. vai 2. kategorijas vielu summēšanu maisījuma 
klasificēšanas procesā. Turklāt, tā kā 1. un 2. kategorijas raksturo no 3. kategorijas atšķirīgas 
bīstamības, jāveic savstarpēji neatkarīga izvērtēšana. 
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I pielikums: 3.8.3. tabula 

Maisījuma, kas klasificēts kā maisījums ar toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, 
sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

1. vai 2. kategorijā

Klasificētā sastāvdaļa 
Vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, 

maisījums jāklasificē kā: 

1. kategorija 2. kategorija

1. kategorija
Toksiska ietekme uz īpašu
mērķorgānu

Koncentrācija ≥ 10% 1.0% ≤koncentrācija < 10% 

2. kategorija
Toksiska ietekme uz īpašu
mērķorgānu

Koncentrācija ≥ 10% 
[(1. piezīme)] 

1. piezīme

Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams 2. kategorijas materiāls ar toksisku ietekmi uz 
īpašu mērķorgānu koncentrācijā, kas ir lielāka vai vienāda ar 1,0%, par maisījumu pēc 
pieprasījuma ir jāsniedz DDL. 
I pielikums, 3.8.3.4.4. punkts. Ja ir kombinēti toksiskie materiāli, kas ietekmē vairāk 
nekā vienu orgānu sistēmu, jāparūpējas, lai tiktu ņemta vērā sinerģisko mijiedarbību 
potencēšana, jo dažas vielas, ja to toksisko ietekmi potencē citas maisījuma sastāvdaļas, var 
izraisīt toksisku ietekmi uz īpašo mērķorgānu < 1% koncentrācijā. 

I pielikums: 3.8.3.4.5. punkts. Uzmanīgi jārīkojas, ekstrapolējot 3. kategorijas 
sastāvdaļu(as) saturoša maisījuma toksicitāti. Ir lietderīgi izmantot 20% vispārīgo 
robežkoncentrāciju, tomēr jāatzīst, ka šī robežkoncentrācija var būt augstāka vai zemāka 
atkarībā no 3. kategorijas sastāvdaļas(ām) un ka dažas iedarbības, tādas kā elpceļu 
kairinājums specifiskās koncentrācijās var neiestāties, turpretim citas iedarbības, tādas kā 
narkotiska iedarbība, var rasties pie koncentrācijām, kas ir zemākas par 20%. Ir 
jāpamatojas uz ekspertu slēdzienu. Elpceļu kairinājumu un narkotisku iedarbību izvērtē 
atsevišķi saskaņā ar 3.8.2.2. iedaļā minētajiem kritērijiem. Veicot šo bīstamību klasificēšanu, 
katras sastāvdaļas ietekme ir jāuzskata par papildu ietekmi, ja vien nav pierādījumu, ka 
sastāvdaļai nav papildu ietekmes. 

1. un 2. kategorija

Katra atsevišķa sastāvdaļa CLP regulas I pielikuma 3.8.3. tabulā norādītajā koncentrāciju 
diapazonā ierosina maisījuma klasificēšanu, t. i., nav piemērojama sastāvdaļu koncentrāciju 
pieskaitīšana. 

3. kategorija

Ja maisījumā ir vairākas vielas, kas klasificētas 3. kategorijā, un to koncentrācijas ir mazākas 
par  GCL (t. i., 20%), visa maisījuma klasificēšanai jāizmanto pieskaitīšanas metode, ja vien 
nav pierādījumi, ka ietekmēm nevar piemērot pieskaitīšanu. Pieskaitīšanas pieejā atsevišķi tiek 
summētas atsevišķas vielas ar vienādām bīstamību koncentrācijām (t. i., ECK vai narkotiska 
iedarbība). Ja katra atsevišķā summa ir lielāka par GCL, maisījums šai bīstamībai klasificējams 
3. kategorijā. Maisījumu var klasificēt kā STOT-SE 3 (ECK) vai STOT-SE 3 (narkotiska
iedarbība) vai abās klasēs.

Piemērs 
Tālāk norādītais piemērs parāda, vai pieskaitīšana apsverama klasificēšanai toksiskas ietekmes 
uz mērķorgānu — vienreizējas iedarbības (STOT-SE) 3. kategorijā ar pārejošu ietekmi 
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Informācija par sastāvdaļām: 

Sastāvdaļa Wt% Klasifikācija 

1. sastāvdaļa 0,5 - 

2. sastāvdaļa 3,5 3. kategorija — Elpceļu kairinājums

3. sastāvdaļa 15 3. kategorija — Narkotiska iedarbība

4. sastāvdaļa 15 3. kategorija — Narkotiska iedarbība

5. sastāvdaļa 66 - 

Atbilde: 

Maisījums ir klasificēts 3. kategorijā — Narkotiska iedarbība. 

∑% 3. kategorija – Narkotiska iedarbība = 15% + 15% = 30%, kas ir > 20%, tādēļ 
klasificējams kā 3. kategorija – Narkotiska iedarbība. 

∑% 3. kategorija – Elpceļu kairinājums = 3,5%, kas ir < 20%, netiek klasificēts kā 
“Elpceļu kairinājums”. 

Pamatojums 

a) Nav iespējama klasificēšana, izmantojot vielas kritērijus, jo maisījumam nav pieejami
testēšanas dati (CLP regulas I pielikuma 3.8.3.2. iedaļa).

b) Nav iespējama klasificēšana, izmantojot savienošanas principus, jo nav pieejami dati
par līdzīgu maisījumu (CLP regulas I pielikuma 3.8.3.3.1. iedaļa).

c) Klasificēšanā tiek izmantota CLP regulas I pielikuma 3.8.3.4.5. iedaļa. Piemērojot šo
punktu, ir nepieciešams ekspertu slēdziens. CLP regulas I pielikuma 3.8.3.4.5. iedaļā
norādīts, ka ieteicamā robežvērtība/robežkoncentrācija ir 20%, bet atkarībā no
3. kategorijas sastāvdaļām ietekme iespējama pie lielākām vai mazākām
robežvērtībām/robežkoncentrācijām. Šajā gadījumā klasificētāji secināja, ka
klasificēšanai pietiekamā vērtība ir 30%.

Specifiskās robežkoncentrācijas (SCL) 

Gadījumā, ja specifiskā robežkoncentrācija ir noteikta vienai vai vairākām sastāvdaļām, tai 
dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgo robežkoncentrāciju. 

3.8.3.4 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Atbilstoši iepriekš izklāstītajiem kritērijiem maisījums klasificējams 1. vai 2. kategorijā. Jālieto 
atbilstīgais bīstamības apzīmējums (H370 1. kategorijai vai H371 2. kategorijai), nenorādot 
mērķorgānus, izņemot gadījumu, ja maisījuma klasificēšanas pamatā ir dati par visu maisījumu; 
šajā gadījumā var norādīt mērķorgānus. Līdzīgā veidā nav jānorāda iedarbības ceļš, izņemot 
gadījumu, ja visam maisījumam ir pieejami dati, kas pārliecinoši norāda, ka citi iedarbības ceļi 
nevar izraisīt bīstamību. 

Ja tiek izpildīti kritēriji, kas nosaka maisījuma klasificēšanu arī 3. kategorijā kā elpceļus 
kairinošu vielu vai vielu ar narkotisku iedarbību, paziņojumā par bīstamību tiek iekļauts tikai 
atbilstošais bīstamības apzīmējums (H335 un/vai H336). 
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Lēmuma pieņemšanas loģika ir norādīta kā papildu norādījumi. Pirms lēmuma pieņemšanas 
loģikas izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par klasificēšanu, 
īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Šī lēmuma pieņemšanas loģika nedaudz atšķiras no oriģinālās (GHS) ar to, ka tiek nodalīta 
saikne starp 2. kategoriju un 3. kategoriju, jo atšķirībā no citu bīstamības klašu noteikšanas 
procedūras tās uzskatāmas par neatkarīgām. 

Klasificēšana 1. vai 2. kategorijā 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vai par visu maisījumu ir dati un/vai informācija, kas 
nepieciešama, lai izvērtētu toksisku ietekmi uz īpašu 

mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības? 

Jā 

Nē 

Vai var piemērot savienošanas principus? 
Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 1. kategorijas vielas ar 

toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu 
koncentrācijā ≥ 10 %? 

Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas 
klasificētas kā 1. kategorijas vielas ar toksisku ietekmi 
uz īpašu mērķorgānu koncentrācijā ≥ 1,0 un < 10%? 

vai 

Vai maisījums satur vienu vai vairākas sastāvdaļas, 
kas klasificētas kā 2. kategorijas vielas ar toksisku 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu koncentrācijā ≥ 10%? 

Jā 

Nē 

Skatīt lēmuma 
pieņemšanas 
loģiku vielām 
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Klasificēšana 3. kategorijā 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

3. kategorija

Uzmanību 
Nē 

Neklasificē 

Vai par visu maisījumu ir dati un/vai informācija, 
kas nepieciešama, lai izvērtētu toksisku ietekmi uz 

īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības 
attiecībā uz ECK vai narkotisku iedarbību? 

Jā 

Nē 

Vai var piemērot savienošanas principus? 
Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas 
klasificētas kā 3. kategorijas vielas ar toksisku 

ietekmi uz īpašu mērķorgānu koncentrācijā ≥ 20%? 

Jā 

Skatīt  lēmuma 
pieņe  mšanas 
loģiku  vielām 
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3.8.4 Paziņošana par bīstamību ar STOT-SE marķēšanas elementiem 

3.8.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 

apzīmējumi 

I pielikums: 3.8.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem, ar kuriem pieskaita šai bīstamības klasei, izmanto saskaņā ar 3.8.4. tabulu. 

3.8.4. tabula 

Marķējuma elementi attiecībā uz toksisku ietekmi uz īpašiem mērķorgāniem pēc 
vienreizējas iedarbības 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija

GHS piktogrammas 

Signālvārds Bīstami Uzmanību Uzmanību 

Bīstamības 
apzīmējums 

H370: Izraisa  orgānu 
bojājumus 
(vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie 
ir zināmi) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami 
pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi 

nerada bīstamību) 

H371: Var izraisīt 
orgānu bojājumus 
(vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie 
ir zināmi) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami 
pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H335: Var izraisīt 
elpceļu kairinājumu 

vai 
H336: Var izraisīt 
miegainību vai 
reiboņus 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Novēršana 

P260 
P264 
P270 

P260 
P264 
P270 

P261 
P271 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 

P308 + P311 
P321 P308 + P311 P304 + P340 

P312 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Uzglabāšana 

P405 
P403 + P233 

P405 

Drošības prasību 
apzīmējums 

Iznīcināšana 

P501 P501 P501 

P405 

P304 + P340 
P312 P309 + P311 

P307 + P311 
P321 

Drošības prasību 
apzīmējums 
Reakcija 
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Bīstamības apzīmējumā jāiekļauj primārais(-ie) toksiskās ietekmes mērķorgāns(-i). Nav 
jāiekļauj orgāni, uz kuriem novērota sekundāra ietekme. Iedarbības ceļš nav jānorāda, izņemot 
gadījumus, ja nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību. Ja maisījums 
klasificēts STOT-SE klasē, pamatojoties uz testēšanas datiem, bīstamības apzīmējumā norāda 
mērķorgānus tāpat kā vielai. Ja maisījums klasificēts, pamatojoties uz sastāvdaļām, bīstamības 
apzīmējumu (1. kategorijai H370 vai 2. kategorijai H371) var lietot, nenorādot mērķorgānus 
atbilstoši tam, kā noteikts. 

Līdzīgā veidā nav jānorāda iedarbības ceļš, izņemot gadījumus, ja par visu maisījumu ir pieejami 
dati, kas nepārprotami norāda, ka citi iedarbības ceļi nevar izraisīt bīstamību. Praktisku 
apsvērumu dēļ un, tā kā klasificēšana veicama toksiskai ietekmei uz īpašu mērķorgānu, 
ieteicams iekļaut ne vairāk kā trīs primāros mērķorgānus. Ja ietekme novērojama uz vairākiem 
mērķorgāniem, ieteicams norādīt vispārējos sistēmiskos bojājumus, izmantojot frāzi “orgānu 
bojājumi”. 

3.8.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

I pielikums: 3.8.2.1.10.4. punkts. 
Piesātinātu tvaiku koncentrāciju attiecīgos gadījumos uzskata par papildu elementu, lai 
noteiktu īpašu veselības un drošības aizsardzību. 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.8.2.1.10.4. iedaļai, lai nodrošinātu īpašu veselības 
aizsardzību un drošību, kā papildelements jāizskata piesātinātu tvaiku koncentrācija. Tādēļ, ja 
klasificētā viela ir īpaši gaistoša, un ja bīstamība jau nav aprakstīta vispārējos drošības prasību 
apzīmējumos, lai uzsvērtu bīstamību, var pievienot papildu drošības prasību apzīmējumu 
(piemēram, “Jāievēro īpaša/papildu uzmanība augsta piesātināta tvaika spiediena dēļ”). (Kā 
likums papildu drošības prasību apzīmējumi vienmēr norādāmi vielām, kurām efektīvās 
koncentrācijas attiecība pie ≤ 4st SVC 20°C ir ≤ 1/10). 

Ja atšķaidītām kodīgām vielām ir pietiekama piesātināto tvaiku koncentrācija, (iespējams) 
piemīt elpceļus kairinoša iedarbība. Lai pieņemtu lēmumu par klasificēšanu STOT-SE 3. 
kategorijā, ir nepieciešams ekspertu slēdziens. Šādos gadījumos ir pamatota pārcelšana no 
vienas bīstamības klases (“Kodīgs/kairinošs ādai”) uz citu (STOT-SE).

3.8.5 Pārklasificēšana vielām un maisījumiem, kas klasificēti STOT-SE klasē saskaņā ar 
DSD un DPD direktīvu  

Klasifikācija atbilstoši CLP regulas STOT-SE 1. un 2. kategorijām ir pielīdzināma R39/X un R68/X 
klasifikācijai atbilstoši DSD direktīvai. Vielām, kas acu kairinājuma pētījumos izraisa mirstību, 
palaikam tiek izmantota klasifikācija, piemērojot R39-41. Šo klasifikāciju nedrīkst pārveidot uz 
STOT-SE, taču jānodrošina papildu marķēšana ar EUH070. Klasificēšana STOT-SE 3. kategorijā 
saskaņā ar CLP regulu ir pielīdzināma R37 un R67 klasifikācijai saskaņā ar DSD direktīvu. 

3.8.5.1 Vai STOT-SE vielām vai maisījumiem iespējama tieša klasifikācijas un 
marķēšanas pārveidošana? 

Vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā R39/X, ir iespējama tieša pārveidošana, taču var 
mainīties kategorija. Visas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā R39/24, R39/25, R39/27, R38/28 
un/vai tvaiki un putekļi/miglas, R39/26 vai R39/23 pārveido uz STOT-SE 1. kategoriju, jo saskaņā 
ar CLP regulu klasificēšanai nepieciešama mazāk nopietna nelabvēlīgā ietekme un lielākas 
orientējošās vērtības, nekā noteikts DSD direktīvā. SCL noteikšanu var apsvērt vielām, kurām 
noteiktās STOT-SE vērtības ir acīm redzami mazākas nekā orientējošās vērtības (sk. 3.8.2.6. 
nodaļu). 

Visas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā R68/22, R68/21 un/vai R68/20 (tvaikiem) ir 
pārveidojami vismaz uz STOT-SE 2. kategoriju. Tomēr, tā kā orientējošās vērtības ir lielākas un 
nepieciešama mazāk nopietna iedarbība, kā arī tā kā STOT-SE ietekme uz cilvēkiem 
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vienmēr tiek klasificēta 1. kategorijā, šī ir minimālā klasifikācija un var neadekvāti atspoguļot 
toksicitātes nopietnību. Tādēļ jāapsver klasificēšana 1. kategorijā. Putekļi/migla/tvaiki, kas 
klasificēti kā R68/20, tieši pārveidojami uz STOT-SE 2. kategoriju, jo orientējošās vērtības ir 
vienādas. Gāzes, kas klasificētas kā R68/20, jāizvērtē atkārtoti, jo orientējošajām vērtībām 
mainās mērvienības no mg/l uz ppm. 

Ja klasifikācijas pārveidošanas rezultātā viens iedarbības ceļš tiek klasificēts STOT-SE 1. 
kategorija, bet cits — STOT-SE 2. kategorija, jāveic klasificēšana tikai 1. kategorijā (abiem 
iedarbības ceļiem).

STOT-SE klasifikācija nav atkarīga no iedarbības ceļa, kā tas ir R39/x un R68/X klasifikācijā. 
STOT-SE iedarbības ceļa īpatnības ir ietvertas bīstamības apzīmējumā un pēc noklusējuma tajā 
iekļauta ceļš-ceļš ekstrapolācija, ja vien nav pārliecinoši pierādīts pretējais. Tāpēc atkārtoti 
jāizvērtē STOT-SE iedarbības ceļa specifiskie dati. Ir nepieciešama arī atkārtota izvērtēšana, jo 
bīstamības apzīmējumā jānorāda STOT-SE primārais mērķorgāns. 

Visas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā R67, tiek pārveidoti uz STOT-SE 3. kategoriju, 
piemērojot bīstamības apzīmējumu H336. 

Visas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā R37, tiek pārveidoti uz STOT-SE 3. kategoriju, 
piemērojot bīstamības apzīmējumu H335. Jāapsver arī papildu marķēšanas ar EUH071 (kodīgs 
elpceļiem) nepieciešamība. 

3.8.5.2 STOT-SE datu atkārtota izvērtēšana 

Gāzes, kas klasificētas kā R39/23 vai R39/26, jāizvērtē atkārtoti, jo orientējošajām vērtībām 
mainās mērvienības no mg/l uz ppm. 

Vielām vai maisījumiem, kas nav klasificēti kā STOT-SE, jāapsver atkārtota izvērtēšana, jo 
saskaņā ar CLP regulu klasificēšanai nepieciešama mazāk nopietna nelabvēlīgā ietekme un 
lielākas orientējošās vērtības, nekā noteikts DSD direktīvā. Turklāt iedarbība uz cilvēkiem tagad 
tiek izskatīta klasificēšanas nolūkiem bez iedarbības līmeņa ierobežojumiem. 

3.8.6 STOT-SE klasificēšanas piemēri 
3.8.6.1 Vielu piemēri, kas atbilst klasificēšanas kritērijiem 
3.8.6.1.1 1. piemērs: metanols 

Pielietojums Derīgu un uzticamu par cilvēkiem iegūtu datu izmantošana, ja par 
dzīvniekiem iegūti dati nav atbilstoši. STOT-SE un akūtas toksicitātes 
neatkarīga klasificēšana dažādu iedarbību dēļ 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Dati par dzīvniekiem: 

LD50 žurkai > 5,000 (mg/kg ķermeņa  
svara) 

Žurkām netika novērota toksiska 
ietekme uz īpašu mērķorgānu (redzes 
traucējumi), pat lietojot lielas devas. 

Pieredze ar cilvēkiem: 

Plaša pieredze ar cilvēkiem no daudzām 
slimības vēsturēm, kurās ziņots par 
aklumu pēc iedarbības caur muti. 
Zināms, ka cilvēkiem metanols izraisa 
letālu intoksikāciju (galvenokārt norijot) 
pie relatīvi mazām devām:   ja netiek 
uzsākta ārstēšana, minimālā letālā deva 
ir no 300 un 1000 mg/kg ķermeņa 

Klasificēšana nav 
iespējama 

STOT-SE 
1. kategorija

Zināms, ka žurkas nav jutīgas 
pret metanola toksicitāti, tāpēc 
tās nav uzskatāmas par labu 
modeli, pētot ietekmi uz 
cilvēkiem (atšķirīga ietekme/ 
iedarbības veids) 

1. kategorijas klasificēšanas 
kritēriji ir izpildīti: acīm redzami 
pierādījumi par toksisku ietekmi 
uz īpašu mērķorgānu cilvēkiem, 
kas nav aprakstīta akūtas 
toksicitātes bīstamībā. 
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svara′ (IPCS) 

Piezīmes Standarta dzīvnieku sugas vienreizējas (akūtas) iedarbības testos ir žurkas, kas nav 
jutīgas, t. i., nav atbilstoša suga toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu 
noteikšanai. Akūtai toksicitātei metanols tiek klasificēts neatkarīgi, jo redzes 
traucējumi neizraisa letalitāti, t. i., tās ir dažādas ietekmes. 

Marķējums: 

piktogramma GHS08; signālvārds: Bīstami; bīstamības apzīmējums: 

H370  “Izraisa bojājumus acīm”. 

3.8.6.1.2 2. piemērs: trikrezil-fosfāts

Pielietojums Derīgu par cilvēkiem iegūtu datu izmantošana, kurus pamato par 
dzīvniekiem iegūti dati 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Pieredze ar cilvēkiem: 

Par nopietnu neirotoksisku 
iedarbību ir labi dokumentētas 
slimības vēstures. 

Eksperimenti ar dzīvniekiem: 

Smaga neirotoksiska      ietekme 
(paralīze) tika novērota pēc 
vienreizējas devas < 200 mg/kg 
ķermeņa svara iedarbības. 

LD50 žurkai iedarbība caur muti 
3000 - 3900 mg/kg ķermeņa 
svara 

STOT-SE 
1. kategorija

Klasificēšanas kritēriji ir acīm 
redzami izpildīti, pamatojoties 
uz pieredzi ar cilvēkiem, kā arī 
uz rezultātiem no pētījumiem 
ar dzīvniekiem. 

Piezīmes Marķējums: 

piktogramma GHS08; signālvārds: Bīstami; bīstamības apzīmējums: H370 
“Izraisa centrālās nervu sistēmas bojājumus”. 

3.8.6.1.3 3. piemērs: sēra dioksīds

Pielietojums Derīgu par cilvēkiem iegūtu pierādījumu lietošana 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Pieredze ar cilvēkiem: 

Plaša, labi dokumentēta pieredze 
ar cilvēkiem par kairinošu 
iedarbību uz elpceļiem. 

STOT-SE 
3. kategorija

Pamatojoties uz labi 
dokumentēto pieredzi ar 
cilvēkiem, ir izpildīti 
3. kategorijas klasificēšanas
kritēriji (Elpceļu kairinājums).

Piezīmes Marķējums: 

piktogramma GHS07; signālvārds: Uzmanību; bīstamības apzīmējums: 
H335 “Var izraisīt elpceļu kairinājumu” 
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3.8.6.1.4 4. piemērs: toluols

Pielietojums Derīgu par dzīvniekiem iegūtu datu lietošana 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Par dzīvniekiem iegūti dati: 

Derīgos eksperimentos ar 
dzīvniekiem novēroja 
narkotisku iedarbību 
(pārejošu ietekmi uz nervu 
sistēmu) pie devas ≥ 
8 mg/l. 

STOT-SE 
3. kategorija

Pamatojoties uz labi 
dokumentētiem rezultātiem, 
kas iegūti no eksperimentiem 
ar dzīvniekiem, ir izpildīti 
3. kategorijas klasificēšanas
kritēriji (Narkotiska iedarbība).

Piezīmes Marķējums: 

piktogramma GHS07; signālvārds: Uzmanību; bīstamības apzīmējums: 
H336 “Var izraisīt miegainību vai reiboņus” 

3.8.6.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu piemēri 

3.8.6.2.1 5. piemērs: ABC

Pielietojums Nepiemēro STOT-SE, ja tā pati ietekme tiek klasificēta akūtas toksicitātes 
kategorijā 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Par dzīvniekiem iegūti dati: 

Pētījumā ar žurkām pēc 
vienreizējas iedarbības ar 
2 000 mg/kg ķermeņa svara 
6/10 dzīvniekiem novēroja 
smagus aknu bojājumus 
(makroskopiskā izmeklēšana) un 
mirstību. 

Neklasificē 
STOT-SE 

Lai gan īpašs mērķorgāns ir 
bojāts, viela tiks klasificēta 
akūtas toksicitātes klasē 
(4. kategorijā), jo novērotās 
letalitātes cēlonis bija aknu 
bojājumi. Tiek pieņemts, ka 
LD50=ATE ir ≤ 2 000 mg/kg 
ķermeņa svara. Tā kā vienai 
un tai pašai
iedarbībai/mehānismam, kas 
izraisa letalitāti īpaša orgāna 
bojājumu dēļ, nedrīkst būt 
dubulta klasifikācija, STOT-
SE netiek piemērota. 
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3.8.6.2.2 6. piemērs: N,N-dimetilanilīns

Pielietojums Nepiemēro STOT-SE, ja tā pati iedarbība tiek klasificēta akūtas 
toksicitātes kategorijā 

Testu dati Klasifikācija Pamatojums 

Pieejamā 
informācija 

Par dzīvniekiem iegūti dati: 

Akūta toksicitāte pēc iedarbības 
caur muti: LD50 vērtības 
> 1 120-1 300 mg/kg ķermeņa
svara iedarbība caur muti žurkai
un 1690 mg/kg ķermeņa svara
iedarbība caur ādu trusim; apm.
50 mg/kg ir letāli kaķiem, jo
rodas daudz Met HB; žurkām
netika novērota toksiska ietekme
uz īpašu mērķorgānu (asins
toksicitāte).

Pieredze ar cilvēkiem: 

Plašā pieredze ar cilvēkiem, kas 
iegūta no daudzām slimības 
vēsturēm par letālām 
intoksikācijām, ko izraisa 
methemoglobinēmija pēc 
aromātisku amīnu iedarbības 
caur muti/ādu/ieelpojot. 

Neklasificē 
STOT-SE 

Neklasificē 
STOT-SE 

STOT-SE klasificēšanas 
kritēriji nav izpildīti, lai gan 
cilvēkiem un būtiskām 
dzīvnieku sugām skaidri 
novērojama toksiska 
ietekme uz īpašu 
mērķorgānu. Tā kā Met HB 
veidošanās cilvēkiem un 
dzīvniekiem (kaķiem) izraisa 
letalitāti, viela klasificēta 
akūtas toksicitātes 
3. kategorijā.

Piezīmes Standarta dzīvnieku sugas vienreizējas (akūtas) iedarbības testos ir žurkas, kas 
nav jutīgas, t. i., nav atbilstošas sugas šīs īpašās ietekmes noteikšanai. 
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3.9 TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU  – ATKĀRTOTA 
IEDARBĪBA (STOT-RE) 

3.9.1 RE definīcija un vispārīgi apsvērumi 

I pielikums: 3.9.1.1. punkts. Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota iedarbība) ir 
toksiska ietekme uz mērķorgānu, kas rodas vielas vai maisījuma atkārtotas iedarbības 
rezultātā. Visa veida ievērojama iedarbība uz veselību var izraisīt kā atgriezeniskus, tā 
neatgriezeniskus funkciju traucējumus, tostarp tūlītējus un/vai ar kavēšanos. Tomēr šeit 
nav iekļauta tā toksiskā iedarbība, kas ir īpaši aplūkota 3.1. līdz 3.8. un 3.10. nodaļā. 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.9.1.1. iedaļai īpašas toksiskas ietekmes, kas ietvertas citās 
bīstamības klasēs, nav iekļautas STOT-RE klasē. STOT-RE jāklasificē tikai tad, ja novērotā 
toksicitāte nav atbilstošāk aprakstīta citā bīstamības klasē. Piemēram, īpašās ietekmes, tādas kā 
audzēji vai ietekme uz reproduktīvajiem orgāniem, jāizmanto attiecīgi kancerogenitātes vai 
toksiskas iedarbības uz reproduktīvo sistēmu klasificēšanai, taču tās nav izmantojamas STOT-RE 
klasificēšanai. 

I pielikums: 3.9.1.3. punkts. Šī kaitīgā ietekme uz veselību cita starpā ir pastāvīga un 
identificējama toksiska ietekme uz cilvēkiem vai – attiecībā uz izmēģinājuma dzīvniekiem 
– toksikoloģiski nozīmīgas izmaiņas, kas  atstājušas ietekmi uz audu/orgāna funkcijām
vai morfoloģiju vai  radījušas nopietnas izmaiņas organisma bioķīmijā vai hematoloģijā,
un šīs izmaiņas ir būtiskas cilvēka veselībai.

I pielikums: 3.9.1.4. punkts. Izvērtēšanā  jāņem vērā ne vien nopietnas izmaiņas 
vienā vienīgā orgānā vai bioloģiskajā sistēmā, bet arī mazāk nopietnas vispārīgas 
izmaiņas, kas skar vairākus orgānus. 
I pielikums: 3.9.1.5. punkts. Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu var izpausties pa 
jebkuru iedarbības ceļu, kas raksturīgs cilvēkam, t. i., galvenokārt, iedarbojoties caur 
muti, caur ādu un ieelpojot. 

I pielikums: 3.9.2.2. punkts. Jānosaka atbilstīgais iedarbības ceļš vai ceļi, kādā veidā 
klasificētā viela rada kaitējumu. 

STOT-RE mērķis ir noteikt primāros toksiskās ietekmes mērķorgānus (CLP regulas I pielikuma 
3.9.1.4. iedaļa) iekļaušanai bīstamības apzīmējumā. Ja uz citiem orgāniem tiek novērota 
sekundāra ietekme, rūpīgi jāapsver tās klasificēšana. STOT-RE klasifikācijā jānosaka tie 
iedarbības ceļi, kuros vielai ir toksiska ietekme uz mērķorgānu (CLP regulas I pielikuma 
3.9.1.5. un 3.9.2.2. iedaļas). Tās pamatā parasti ir pieejamie pierādījumi par katru iedarbības 
ceļu. Citiem iedarbības ceļiem, par kuriem dati nav pieejami, toksicitātes izvērtēšanai nav 
pamatotu iemeslu veikt ceļš-ceļš ekstrapolāciju. 

I pielikums: 3.9.1.6. punkts. Neletālu toksisku ietekmi, ko novēro pēc vienreizējas 
iedarbības, klasificē, kā norādīts nodaļā par toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu (3.8. 
nodaļa), un tāpēc 3.9. nodaļa to neaplūko. 

Ja pēc vienreizējas un atkārtotas vienādas devas iedarbības tiek novērota līdzīgas nopietnības 
toksiska ietekme uz vienu un to pašu mērķorgānu, var secināt, ka toksicitātei būtībā ir akūta 
ietekme (t. i., vienreizēja iedarbība) bez uzkrāšanās vai pastiprināšanās atkārtotas iedarbības 
rezultātā. Šādā gadījumā tiek piemērota tikai STOT-SE klasifikācija. 
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3.9.2 Vielu klasificēšana STOT-RE klasē 

3.9.2.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

I pielikums: 3.9.2.5. punkts. Informāciju, kas ir vajadzīga, lai novērtētu toksisku 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu, iegūst, vai nu novērtējot atkārtotu iedarbību uz cilvēku, 
piemēram, iedarbību mājās, darbā vai vidē, vai arī no pētījumiem, ko veic ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem. 

Saskaņā ar CLP regulu klasificēšanai nav nepieciešama vielu un maisījumu testēšana. 
Izvērtēšanas pamatā ir atbilstoši kritēriji un visas pieejamās atbilstīgās un uzticamās 
informācijas izvērtēšana, pirmām kārtām tās, kas attiecas uz atkārtotas devas iedarbību, taču 
ņemot vērā arī vielas vispārīgās fizikāli ķīmiskās īpašības. Noderīgākā informācija parasti tiek 
iegūta no cilvēku epidemioloģijas, slimību vēsturēm un pētījumiem ar dzīvniekiem, tomēr 
attiecīgos gadījumos var izmantot arī līdzīgu vielu savstarpējas atsauces un in vitro modeļus. 

3.9.2.1.1  Par cilvēkiem iegūtu datu noteikšana 

Būtiska informācija par atkārtotas devas toksicitāti var būt pieejama no cilvēku slimības 
vēsturēm, epidemioloģiskajiem pētījumiem, medicīniskās uzraudzības un ziņošanas shēmām, kā 
arī valsts saindēšanās informācijas centriem. 

Detalizētu informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA R.7.5.3.2. nodaļā. 

3.9.2.1.2 D atu, kas nav iegūti no cilvēkiem, noteikšana 

I pielikums: 3.9.2.5. punkts.     Parastie pētījumi, ko šīs informācijas nodrošināšanai 
veic ar žurkām vai pelēm, ir 28 dienu, 90 dienu ilgi vai dzīves cikla (līdz 2 gadiem) 
pētījumi, kas var iekļaut hematoloģiskos, klīniskos ķīmiskos pētījumus un sīku 
makroskopisko un mikroskopisko izpēti, kas ļauj noteikt toksisko ietekmi uz mērķa 
audiem/orgāniem. Izmanto arī datus, kas gūti pētījumos par citām sugām, ja tie ir 
pieejami. Citi ilglaicīgas iedarbības pētījumi, piemēram, par kancerogenitāti, 
neirotoksicitāti vai toksisko ietekmi uz reproduktīvo funkciju, arī var sniegt pierādījumus 
par toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, ko var izmantot, vērtējot klasifikāciju. 

Dati, kas nav iegūti no testiem 

Fizikāli ķīmiskie dati 

Toksicitātes pētījumos un nosakot atbilstošo klasifikāciju, īpaši attiecībā uz ieelpošanu, kur 
fizikālajai formai un daļiņu izmēram var būt ievērojama ietekme uz toksicitāti, svarīgi parametri 
ir fizikāli ķīmiskās īpašības, piemēram, pH, fizikālā forma, šķīdība, tvaika spiediens un daļiņu 
izmērs. 

(Q)SAR modeļi

Strukturāli vai mehāniski saistītas(-u) vielas(-u) savstarpējo atsauču/grupēšanas/ķīmisko 
kategoriju un metabolisma ceļu pieeja: A vielas (Q)SAR analīze var norādīt uz īpašu iedarbības 
mehānismu un noteikt iespējamu toksisku ietekmi uz orgānu vai sistēmisku toksisku ietekmi pēc 
atkārtotas iedarbības. Kopumā atkārtotas devas toksicitātei (Q)SAR pieejas pašreiz nav labi 
validētas (Vadlīniju par IR/CSA R.7.5.4.1. nodaļa). Var būt pieejami dati par strukturāli līdzīgām 
vielām, kas pievienojami pētāmo vielu toksicitātes profilam. Grupēšanas, tostarp savstarpējo 
atsauču un saistītās ķīmiskās vielas kategorijas koncepcija, ir izstrādātas OECD HPV ķīmisko 
vielu programmas ietvaros. Noteiktām vielām, kurām nav pieejami testēšanas dati, var būt 
nozīmīga testētu vielu metabolītu veidošanās vai informācija par prekursoriem. (Detalizētu 
informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA R.6.1. un R.6.2.5.2. iedaļās un OECD (2004)). OECD 
principi kvantitatīvās struktūras aktivitātes attiecības modeļu un analoģijas principu/kategoriju 
validācijai regulatīviem mērķiem (OECD Principles for the Validation, for Regulatory Purposes, of 
(Quantitative) Structure-Activity Relationship Models). 
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Testēšanas dati 

Par dzīvniekiem iegūti dati 

“Piemērotākie dati par atkārtotas devas toksicitāti bīstamības klasificēšanai un riska izvērtēšanai 
primāri tiek iegūti no pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem, kas atbilst 
starptautiski atpazītām testu vadlīnijām. Dažos apstākļos šim kritērijam būtisku informāciju 
var nodrošināt atkārtotas devas toksicitātes pētījumi, kas neatbilst vispārpieņemtajām 
testu vadlīnijām” (Vadlīnijas par IR/CSA, R.7.5.3.1. nodaļa). Ja nav pieejami vairāki dati, ar 
ekspertu viedokli un pierādījumu daudzuma kontekstā katram gadījumam atsevišķi jāizvērtē 
pētījumi, kas nav veikti atbilstoši Standarta testu vadlīnijām un/vai GLP (detalizētu 
informāciju skatīt šo vadlīniju 3.9.2.3.4. nodaļā un Vadlīniju par IR/CSA R.7.5.4.1. nodaļā). 

Standarta testu vadlīnijas ir aprakstītas Vadlīniju par IR/CSA R.7.5.4.1. nodaļā. Ir iespējami 
pētījumi, kuros izmantotas dažādas sugas un iedarbības ceļi. Turklāt dažām vielām var būt 
veikti arī īpaši toksicitātes pētījumi, kuros detalizēti pētīts kritiskās ietekmes raksturs 
uz mērķorgānu vai audiem, mehānisms un/vai devas attiecība. Citi pētījumi, kas sniedz 
informāciju par atkārtotas devas toksicitāti, lai gan to mērķis nebija atkārtotas devas 
toksicitātes izpēte, un citi pieejamie ES/OECD testēšanas vadlīnijām atbilstīgi pētījumi, kuros 
bija iekļauta atkārtota iedarbība uz izmēģinājuma dzīvniekiem, var sniegt noderīgu 
informāciju par atkārtotas devas toksicitāti, piemēram, toksisku ietekmi uz reproduktīvo 
sistēmu vai kancerogenitātes pētījumu datus (detalizētu informāciju skatīt Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.5.4.1. nodaļā (ECHA, 2008)). 

In vitro dati 

Lēmuma pieņemšanai, piemēram, klasifikācijai un marķēšanai, pašreiz pieejamie in vitro dati 
paši par sevi nav izmantojami. Tomēr šādi dati var būt noderīgi, izvērtējot atkārtotas devas 
toksicitāti, piemēram, lai noteiktu vietējo ietekmi uz mērķorgāniem un/vai lai noskaidrotu 
iedarbības mehānismus. Tā kā šobrīd nepastāv validētas un regulatīvi atzītas in vitro metodes, 
rūpīgi jāizvērtē katra šāda pētījuma kvalitāte un iegūto datu atbilstība (Vadlīniju par IR/CSA 
R.7.5.4.1. nodaļa).

3.9.2.2 Vielu klasificēšanas kritēriji

I pielikums: 3.9.2.1. punkts. Vielas pieskaita materiāliem ar toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības, pamatojoties uz ekspertu slēdzienu (sk. 1.1.1. 
sadaļu) pēc pierādījumu daudzuma, ņemot vērā ieteiktās orientējošās vērtības, kurās ir 
ņemts vērā iedarbības ilgums un ietekmi radošā deva/koncentrācija (sk. 3.9.2.9. sadaļu), 
un tās pieskaita vienai no divām kategorijām atkarībā no novērotās ietekmes rakstura un 
nopietnības (sk. 3.9.1. tabulu). 

3.9.1. tabula 

“Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota ietekme” kategorijas 

Kategorijas Kritēriji 

1. kategorija

Vielas, kam ir bijusi nozīmīga toksiska ietekme uz cilvēkiem, vai vielas, par 
kurām, pamatojoties uz pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem, var 
pieņemt, ka tām var būt nozīmīga toksiska ietekme uz cilvēkiem pēc 
atkārtotas iedarbības. Vielas pieskaita toksiskās ietekmes uz īpašu mērķorgānu 
(atkārtota iedarbība) 1. kategorijai, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem: 
ticami un kvalitatīvi pierādījumi, kas gūti gadījumos, kad cietis cilvēks, vai 
epidemioloģiskos pētījumos; 
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vai novērojumi, kas gūti atbilstīgos pētījumos ar izmēģinājuma dzīvniekiem, 
kuros pie kopumā zemas iedarbības koncentrācijas ir atklāta nozīmīga un/vai 
nopietna toksiska iedarbība, kas ir būtiska cilvēku veselībai. Turpmāk (sk. 
3.9.2.9. sadaļu) ir norādītas orientējošās devas/koncentrācijas vērtības, ko var 
izmantot, vērtējot toksicitāti pēc pierādījumu daudzuma. 

2. kategorija

Vielas, kuras, pamatojoties uz pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem, var 
pieņemt par potenciāli kaitīgām cilvēku veselībai atkārtotas iedarbības 
rezultātā.  Vielas pieskaita toksiskās ietekmes uz īpašu mērķorgānu (atkārtota 
iedarbība) 2. kategorijai, pamatojoties uz atbilstīgajiem pētījumiem ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, kuros kopumā pie mērenām iedarbības 
koncentrācijām tika gūta ievērojama toksiska iedarbība, kas ir būtiska cilvēku 
veselībai. Turpmāk (sk. 3.9.2.9. sadaļu) ir norādītas orientējošās 
devas/koncentrācijas vērtības, kas var palīdzēt klasificēt vielu. 

Izņēmuma gadījumos vielas klasificēšanai 2. kategorijā (sk. 3.9.2.6. sadaļu) 
var izmantot arī par cilvēkiem gūtus pierādījumus. 

Piezīme 

Jāmēģina noteikt toksicitātes primāro mērķorgānu un attiecīgi klasificēt, piemēram, 
hepatotoksiskas un neirotoksiskas vielas. Dati rūpīgi jāizvērtē, pēc iespējas izvairoties 
iekļaut sekundāru ietekmi (hepatotoksiskas vielas var radīt sekundāru ietekmi uz nervu vai 
gremošanas sistēmu). 

   PIEZĪME! Augstāk minētajā piezīmē (zaļajā logā) “klasificēt” nozīmē noteikt primāro 
mērķorgānu. 

STOT-RE klase tiek nozīmēta, pamatojoties uz “nozīmīgas” vai “nopietnas” toksicitātes 
rezultātiem. Šajā kontekstā “nozīmīgs” nozīmē izmaiņas, kas skaidri norāda funkcionālus 
traucējumus vai toksikoloģiski būtiskas morfoloģiskās izmaiņas. “Nopietna” iedarbība parasti ir 
svarīgāka par “nozīmīgu” iedarbību un ir ar ievērojamu nelabvēlīgu ietekmi, kas nozīmīgi 
ietekmē veselību. Abi faktori jāizvērtē, izmantojot pierādījumu daudzumu un ekspertu 
slēdzienu. 

I pielikums: 3.9.2.9.4. punkts. Lēmumu par to, vai viela vispār ir klasificējama, var 
ietekmēt atsauce uz devas/koncentrācijas orientējošajām vērtībām, pie kurām vai zem 
kurām ir novērota nozīmīga toksiska ietekme. 

I pielikums: 3.9.2.9.6. punkts. Tādējādi 1. kategorijā klasificē, ja nozīmīga toksiska 
ietekme, ko novēro 90 dienu ilgā vairāku secīgu devu pētījumā ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem, norit pie orientējošajām vērtībām (C), vai zemākām vērtībām, kā parādīts 3.9.2. 
tabulā: 

3.9.2. tabula 

Orientējošās vērtības, kas palīdz vielu klasificēt 1. kategorijā 

Iedarbības ceļš Vienības Orientējošās vērtības 
(deva/koncentrācija) 

Caur muti (žurkām) mg/kg ķermeņa svara dienā C ≤ 10 

Caur ādu (žurkām vai trušiem) mg/kg ķermeņa svara dienā C ≤ 20 
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Ieelpojot gāzi (žurkām) ppmV/6st dienā C ≤ 50 

Ieelpojot tvaikus (žurkām) mg/litrā/6st dienā C ≤ 0,2 

Ieelpojot putekļus/miglu/dūmus 
(žurkām) 

mg/litrā/6st dienā C ≤ 0,02 

I pielikums, 3.9.2.9.7. punkts. 2. kategorijā klasificē, ja ievērojama toksiska 
ietekme, ko novēro 90 dienu ilgā vairāku secīgu devu pētījumā ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem, norit pie orientējošajām vērtībām (C) vai zemākām vērtībām, kā 
parādīts 3.9.3. tabulā: 

3.9.3. tabula 
Orientējošās vērtības, kas palīdz vielu klasificēt 2. kategorijā 

Iedarbības ceļš Vienības 
Orientējošie vērtību diapazoni 

(deva/koncentrācija) 

Caur muti (žurkām) mg/kg ķermeņa svara dienā 10 < C ≤ 100 

Caur ādu (žurkām vai trušiem) mg/kg ķermeņa svara dienā 20 < C ≤ 200 

Ieelpojot gāzi (žurkām) ppmV/6h dienā 50 < C ≤ 250 

Ieelpojot tvaikus (žurkām) ppmV/6h dienā 0,2 < C ≤ 1,0 

Ieelpojot putekļus/miglu/dūmus         ppmV/6h dienā 
(žurkām)

0,02 < C ≤ 0,2 

I pielikums: 3.9.2.9.8. punkts. Orientējošās vērtības un diapazoni, kas minēti 
3.9.2.9.6. un 3.9.2.9.7 punktā, ir domāti tikai orientācijai, t. i., izmantošanai, piemērojot 
pieeju no pierādījumu daudzuma viedokļa, lai palīdzētu izlemt par klasificēšanu. Tie nav 
domāti kā stingri robežlielumi. 

I pielikums: 3.9.2.9.5. Orientējošās vērtības attiecas uz ietekmi, ko novēro 90 dienu 
ilgā pētījumā par toksisko ietekmi, ko veic ar žurkām. Tās var izmantot kā pamatu, lai 
ekstrapolētu ekvivalentas orientējošās vērtības laika ziņā ilgākiem vai īsākiem 
toksicitātes pētījumiem, izmantojot devas/iedarbības laika ekstrapolāciju, kas līdzinās 
Habera ieelpas likumam, kas pamatā nosaka, ka efektīvā deva ir tieši proporcionāla 
iedarbības koncentrācijai un tās ilgumam. Vērtējumu veic katrā gadījumā atsevišķi; 28 
dienu pētījumā orientējošās turpmāk minētās vērtības ir jāreizina ar koeficientu 3. 

Habera likumu piemēro, lai par 90 dienām ilgākiem vai īsākiem pētījumiem pielāgotu standarta 
orientējošās vērtības, kas noteiktas 90 dienu ilgiem pētījumiem. Tas jāizmanto uzmanīgi, 
pienācīgi izvērtējot pētāmās vielas īpašības un rezultātā iegūto vērtību. 

Īpaša uzmanība jāpievērš, ja Habera likums tiek izmantots, lai izvērtētu kodīgu vai vietēji 
aktīvu vielu datus par ieelpošanu, kā arī vielām, kam pēc atkārtotas iedarbības ir uzkrāšanās 
potenciāls. 
Jāatzīmē viena īpaša problēma, kas saistīta ar to, ka pielāgojot orientējošās vērtības ļoti īsiem 
pētījumiem, var iegūt ļoti augstas orientējošās vērtības, kuras ir nepareizas. Piemēram, četru 
dienu iedarbībai var iegūt orientējošo vērtību 2250 mg/kg ķermeņa svara dienā klasificēšanai 
STOT-RE 2. kategorijā. Tā pārsniedz akūtās toksicitātes robežvērtību 2000 mg/kg ķermeņa
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svara, un atkārtotas devas toksicitātes orientējošajai vērtībai nav jēgas, ja tā pārsniedz 
mirstības orientējošo vērtību pēc akūtas ietekmes. Šo problēmu ieteicams risināt ar 
pragmatisku pieeju. Pētījumiem, kuriem iedarbība ir īsāka par 9 dienām (t. i., 10% no 
90 dienām, kam tiek piemērota noklusējuma vispārīgā orientējošā vērtība), orientējošā 
vērtība nedrīkst vairāk kā 10 reizes pārsniegt noklusējuma orientējošo vērtību. Piemēram, 
9 dienu vai īsāka iedarbības caur muti diapazona noteikšanas pētījuma rezultāti jāsalīdzina ar 
STOT-RE 2. kategorijas orientējošo vērtību, kas ir 1000 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

Lai noteiktu ekvivalentas orientējošās vērtības, ir nepieciešams ekspertu slēdziens, jo 
jāzina proporcionalitātes piemērošanas ierobežojumi. Tālāk tabulā ir norādīti ekvivalenti 
28 dienu un 90 dienu pētījumiem pēc Habera likuma. 

Ekvivalentas orientējošās vērtības 28 dienu un 90 dienu pētījumiem 3.9.2. a) tabula. 

Pētījuma veids Suga Mērvienība 1. kategorija
90 dienas

1. kategorija
28 dienas

2. kategorija
90 dienas

2. kategorija
28 dienas

Iedarbība caur muti Žurka mg/kg 
ķermeņa 

svara dienā 

≤ 10 ≤ 30 ≤ 100 ≤ 300

Iedarbība caur ādu Žurka mg/kg 
ķermeņa 

svara dienā 

≤ 20 ≤ 60 ≤ 200 ≤ 600 

Ieelpošana, gāze Žurka ppmV/6h 
dienā 

≤ 50 ≤ 150 ≤ 250 ≤ 750 

Ieelpošana, tvaiki Žurka ppmV/l/6h 
dienā 

≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 3 

Ieelpošana, 
putekļi/migla/dūmi 

Žurka ppmV/l/6h 
dienā 

≤ 0,02 ≤ 0,06 ≤ 0,2 ≤ 0,6 

I pielikums: 3.9.2.9.9. punkts. Tādējādi ir iespējams, ka konkrēta veida toksiskumu 
konstatē, veicot atkārtotu devu pētījumus ar dzīvniekiem pie devas/koncentrācijas, kas ir 
zemāka par orientējošo vērtību, piemēram, < 100 mg/kg ķermeņa svara dienā iedarbībā 
caur muti, tomēr ietekmes rakstura dēļ (piemēram, nefrotoksiskumu novēro tikai noteiktas 
sugas vīrišķajām žurkām, kas ir uzņēmīgas pret šo ietekmi) var izlemt vielu neklasificēt. No 
otras puses, pētījumos ar dzīvniekiem var novērot konkrētu toksiskuma veidu, ja vērtības 
ir vienādas vai augstākas par orientējošo, piemēram, ≥ 100 mg/kg ķermeņa svara dienā 
iedarbībā caur muti, un arī papildu informācija no citiem avotiem, piemēram, no 
pētījumiem par ilgtermiņa iedarbību vai no pieredzes ar cilvēkiem, liecina, ka pierādījumu 
daudzuma dēļ būtu drošāk vielu klasificēt. 

3.9.2.3 Bīstamības informācijas izvērtēšana 

I pielikums: 3.9.2.4. punkts. [...] Novērtējums balstās uz visiem esošajiem datiem, 
tostarp recenzētiem publicētiem pētījumiem un papildu pieņemamiem datiem. 
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3.9.2.3.1  Par cilvēkiem iegūtu datu izvērtēšana 

I pielikums: 1.1.1.4. punkts. Bīstamības veselībai (3. daļa) klasifikācijas nolūkā 
bīstama iedarbība, kas konstatēta attiecīgos pētījumos ar dzīvniekiem vai, izmantojot 
cilvēku pieredzi, un kas atbilst klasificēšanas kritērijiem, parasti pamato klasificēšanu. Ja 
pierādījumi ir gan attiecībā uz cilvēkiem, gan arī attiecībā uz dzīvniekiem un ja atzinumi ir 
pretēji, klasificēšanas jautājumu atrisina, izvērtējot no abiem avotiem gūto pierādījumu 
kvalitāti un ticamību. Parasti adekvātiem, ticamiem un reprezentatīviem datiem par 
iedarbību uz cilvēkiem (ietverot epidemioloģiskos pētījumus, zinātniski apstiprinātu 
gadījumu izpēti, kā norādīts šajā pielikumā, vai statistiski pamatotu praksi) tiek dota 
priekšroka salīdzinājumā ar citiem datiem. 
Tomēr pat labi izstrādātos un īpaši veiktos epidemioloģiskos pētījumos var nebūt 
pietiekami daudz pētāmo, lai varētu noteikt relatīvi retu, bet svarīgu ietekmi potenciāli 
nozīmīgu faktoru novērtēšanai. Tādēļ pozitīvu rezultātu trūkums pētījumos par cilvēkiem 
ne vienmēr noliedz pozitīvos rezultātus, kas gūti pētījumos ar dzīvniekiem, bet, tos 
vērtējot, ir jāpārliecinās par to, cik ilgtspējīgi, kvalitatīvi un statistiski pamatoti ir gan par 
cilvēkiem, gan par dzīvniekiem gūtie dati. 

I pielikums: 3.9.2.7.2. punkts. Pierādījumi attiecībā uz pieredzi/gadījumiem ar 
cilvēkiem, parasti aprobežojas ar kaitīgu ietekmi uz veselību, bieži vien nav skaidrības par 
iedarbības apstākļiem un tie var nesniegt tādus zinātniskus datus, kādus var gūt, veicot 
atbilstīgus pētījumus ar izmēģinājuma dzīvniekiem. 

Ja būtiski par cilvēkiem iegūti dati neatspoguļo reālus iedarbības apstākļus, novērotās 
iedarbības apstiprināšanai var būt nepieciešama papildu informācija. Maz ticams, ka 
ziņojums par vienu gadījumu attiecībā uz apzinātu iedarbību (t. i., ļaunprātīgu izmantošanu) 
nodrošinās pietiekami neapgāžamus pierādījumus, lai bez citiem pierādījumiem noteiktu 
klasifikāciju. 

Vadlīniju par IR/CSA R.7.5.4.2. nodaļā detalizēti aprakstīts, kā lietot informāciju par bīstamībām 
cilvēkiem. 

3.9.2.3.2  Datu, kas nav iegūti par cilvēkiem, noteikšana 

I pielikums: 3.9.2.7.3. punkts. Pierādījumi, kas gūti atbilstīgos pētījumos ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, var sniegt daudz sīkākas ziņas klīnisko novērojumu, 
hematoloģijas, klīniskās ķīmijas datu formā un mikroskopisko un makroskopisko 
patoloģisko izmeklējumu veidā, un tādā veidā bieži var atklāt bīstamības, kas var nebūt 
dzīvībai bīstami, bet var norādīt uz funkcionāliem traucējumiem. 

Visi pieņemamas kvalitātes pieejamie par dzīvniekiem dati jāizmanto no pierādījumu daudzuma 
viedokļa, balstoties uz salīdzinājumu ar iepriekš izklāstītajiem klasificēšanas kritērijiem. Katram 
iedarbības ceļam, par kuru ir pieejami dati, tas jāveic atsevišķi. 

 Katram dzimumam novērotās ietekmes, kas ir vienādas ar vai tuvu 1.  kategorijas un 
2. kategorijas orientējošajām vērtībām, katrā pētījumā jāsalīdzina ar ietekmēm, kas nodrošina 
klasificēšanu 1. kategorijā un 2. kategorijā. Kopumā klasificēšanas nolūkiem jāizmanto rezultāti 
par jutīgāko dzimumu. Ja pētījuma NOAEL vērtība ir lielāka nekā orientējošā vērtība (GV), 
pētījuma rezultāti nenosaka klasificēšanu konkrētajā kategorijā (1. un 2. situācijas tālāk
sniegtajā 3.9.2. attēlā). Ja NOAEL vērtība ir mazāka par GV, pamatojoties uz iepriekš 
izklāstītajiem kritērijiem, kā definēts 3.9.2.2. nodaļā, jānosaka efektīvās devas vērtība (ED),    
t. i., mazākā deva, kas izraisa nozīmīgu/nopietnu toksisku iedarbību uz īpašu mērķorgānu. Ja 
ED ir mazāka par GV, konkrētais pētījums norāda, ka ir piemērojama klasificēšana (2. un 4. 
situācijas 3.9.2. a)  attēlā).

Gadījumā, ja ED ir lielāka par GV, bet NOAEL ir mazāka par GV (3. un 5. situācijas 
3.9.2. a)  attēlā), jāveic interpolācija starp ED un NOAEL vērtībām, lai noteiktu, vai ietekme, 
kas paredzama GV līmenī vai zem tā, pamato klasifikāciju. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 453 

 

3.9.2. a) attēls. NOAEL un ED salīdzinājums ar orientējošajām vērtībām 

1. situācija 2. situācija 3. situācija 4. situācija 5. situācija

GV 
2. kategorija

- NOAEL 1 - ED 3

GV 
1. kategorija

- NOAEL 2

- ED 4

- ED 5

- NOAEL 5

- NOAEL 4

NC 2. kategorija  Interpolācija 1. kategorija Interpolācija 

Ja ir pieejami vairāki pētījumi, lai noteiktu piemērotāko klasifikācijuu, tie jāizvērtē, izmantojot 
pierādījumu daudzumu. Ja atsevišķu pētījumu rezultātu dēļ jānosaka cita klasifikācija, tad, lai 
klasifikācijas noteikšanai izvēlētos atbilstošāko pētījumu, tiem jāizvērtē kvalitāte, izmantotās 
sugas un celmi, testētās vielas īpašības (tostarp piemaisījumu profils un fizikālā forma). Kopumā 
jāizmanto pētījums, kas nosaka nopietnāko klasifikāciju, ja vien nepastāv atbilstīgi iemesli, 
kāpēc tas nav piemērotākais. Ja dzīvniekiem novērotā ietekme nav uzskatāma par būtisku 
attiecībā uz cilvēkiem, klasifikācijas pamatošanai tā nav izmantojama. Līdzīgi, ja pastāv 
neapgāžami pierādījumi, ka cilvēkiem ir atšķirīga jutība vai uzņēmība pret pētījumā novēroto 
ietekmi, tas jāņem vērā, un rezultātā, iespējams, tiks piemērota augstāka vai zemāka 
klasifikācija nekā noteiktā. 

Ja starp dažāda ilguma pētījumiem ietekme GV līmenī atšķiras, lielāka nozīme parasti tiek 
piešķirta ilgākiem pētījumiem (28 dienas vai ilgākiem). Tas ir tāpēc, ka īsākos pētījumos 
dzīvnieki var nebūt pilnīgi pielāgojušies, kā arī tādēļ, ka ilgākos pētījumos parasti tiek iekļautas 
rūpīgākas un plašākas izpētes metodes (t. i., detalizētas patoloģiskās un hematoloģiskās 
iedarbības izpētes), kas salīdzinājumā ar īsākiem pētījumiem parasti var sniegt būtiskāku 
informāciju. Ja ir pieejams 90 dienu un 28 dienu pētījums, jāizmanto ne tikai Habera likums, bet 
arī ekspertu slēdziens. 

Ja starp labas kvalitātes datiem vienam dzimumam, sugai un celmam pastāv atšķirības, 
jāizskata citi mainīgie faktori, piemēram, daļiņu izmērs, nesējviela, vielas tīrība un piemaisījumi, 
un koncentrācija. Ja rezultāti atšķiras noteikta piemaisījuma dēļ, jāapsver dažādas klasifikācijas, 
kas atšķiras ar piemaisījuma koncentrāciju. 

Jāņem vērā visa informācija, kas attiecas uz būtisku par dzīvniekiem iegūtu rezultātu pārnešanu 
uz cilvēkiem, un to var izmantot, lai mainītu klasifikāciju uz tādu, kāda tā būtu, pamatojoties uz 
pieejamiem datiem par dzīvniekiem. Piemēram, var tikt konstatēts, ka par dzīvniekiem iegūti 
rezultāti nav būtiski attiecībā uz cilvēkiem, piemēram, ja toksicitāte dzīvniekiem iegūta ar 
iedarbības veidu,  

- ED 2
- NOAEL 3
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kas nav iespējams cilvēkiem. Tas, iespējams, nodrošinās pamatojumu neklasificēšanai. Līdzīga 
veidā pierādījumi var norādīt, ka cilvēkiem vielas ietekme var būt augstāka vai zemāka 
salīdzinājumā ar dzīvniekiem, piemēram, dēļ toksikokinētikas/toksikodinamikas atšķirībām starp 
sugām. Šādus pierādījumus var lietot, lai attiecīgi palielinātu vai samazinātu klasifikācijas 
nopietnību. Jāievēro, ka šādam klasifikācijass izmaiņu pamatojumam jābūt neapgāžamam un 
caurredzamam (sk. 3.9.2.3.4. nodaļu). 

Galīgā klasifikācija, kas pamatota ar datiem, kas nav iegūti par cilvēkiem, būs visu trīs 
iedarbības ceļu nopietnākā klasifikācija. Ja pierādīts, ka konkrētam iedarbības ceļam šāda 
klasifikācija nav nepieciešama, to var norādīt bīstamības apzīmējumā (sk. 3.9.2.4. nodaļu). 

Izvērtējot datus, kas nav iegūti par cilvēkiem, iespējama neklasificēšana, kā arī klasificēšana 
STOT RE 1 vai STOT RE 2 kategorijā. Datu, kas nav iegūti par cilvēkiem, izvērtēšanas rezultāti 
jālieto kombinācijā ar rezultātiem, kuri iegūti par cilvēkiem.  

3.9.2.3.3 Konversija 

Orientējošās vērtības ir norādītas mg/kg ķermeņa svara. Ja pētījumā devas ir norādītas citās 
mērvienībās, tās attiecīgi jākonvertē. Piemēram, dzīvnieku barības un ūdens dzeršanas 
pētījumos devas bieži tiek izteiktas ppm, mg testējamās vielas/kg (dzīvnieku barība) vai mg 
(testējamās vielas) / l (dzeramais ūdens). 

Ja pētījumā nav iegūta pietiekama informācija, lai veiktu konversiju, var izmantot aptuvenās 
attiecības, kas norādītas 3.9.2. b) un 3.9.2. c)  tabulās. Šīs tabulas ir atvasinātas no šādiem 
dokumentiem: Vadlīniju par IR/CSA 8. nodaļa, 17. tabula, OECD ENV/JM/MONO (2002)19, 04-
Sep-2002, Table 1 un L.R. Arrington (Introductory Laboratory Animal Science, 1978). 

3.9.2. b) tabula. Pārtikas konversija 

Dzīvnieks Svars (kg) Dienā patērētā pārtika (g) Faktors 1mg/kg 
ķermeņa svara dienā 
līdzvērtīgs ppm pārtikā 

Žurka (jauna) 0,10 10 10 

Žurka (vecāka) 0,40 20 20 

Pele 0,02 3 7 

Suns 10 250 40 

3.9.2. c) tabula. Dzeramā ūdens konversija 

Dzīvnieks Svars (kg) Dienā patērētais 
dzeramais ūdens (g) 

Faktors 1mg/kg ķermeņa svara 
dienā līdzvērtīgs ppm 

dzeramajā ūdenī 

Žurka (jauna) 0,25 28 (25-30) 9 

Žurka (vecāka) 0,40 28 (25-30) 14 

Pele 0,025 5 (4-7) 8 

Suns 13 350 37 

Konversija veicama, izmantojot tālāk norādīto vienkāršo vienādojumu: 

mg/kg ķermeņa svara = ppm/faktors 
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Piemērs: 

Četru nedēļu pētījumā žurkas pārtikā bija 1000 ppm testējamās vielas devas (mg/kg ķermeņa 

svara): 1000:10 = 100 mg/kg ķermeņa svara. 

Jebkurā gadījumā priekšroka dodama vidējā uzņemtā vielas daudzuma aprēķinam, kura pamatā 
ir izmērītais ķermeņa svars un dati par patēriņu, un šāds aprēķins jāveic, kad vien iespējams. 

Gāzes: mg/l uz ppm 

Efektīvās devas gāzēm, kas dotas mērvienībās mg/l, jākonvertē CLP regulā lietotajās 
mērvienībās – ppm, izmantojot tālāk norādīto vienkāršoto formulu, pieņemot, ka vides spiediena 
vērtības ir 1 atm= 101,3 kPa un 25°C: 

mg/l = ppm x MW x 1/24,450 

3.9.2.3.4  Pierādījumu daudzums 

I pielikums: 3.9.2.3. punkts. Klasifikāciju nosaka, pamatojoties uz ekspertu slēdzienu 
(sk. 1.1.1. sadaļu) un uz pieejamo pierādījumu daudzumu, tostarp uz turpmākajiem 
norādījumiem. 

I pielikums: 3.9.2.4. punkts. Visu datu sniegto pierādījumu daudzumu (sk. 1.1.1. 
sadaļu), tostarp gadījumus ar cilvēkiem, epidemioloģiju un pētījumus ar izmēģinājuma 
dzīvniekiem, izmanto, lai pamatotu toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, kas jāklasificē. 
Tas liek aplūkot ievērojamu nozaru toksikoloģisko datu kopumu, kas savākts gadu gaitā. 
Novērtējums balstās uz visiem esošajiem datiem, tostarp recenzētiem publicētiem 
pētījumiem un papildu pieņemamiem datiem. 

I pielikums: 3.9.2.10.2. punkts. Ja ir pieejami pamatoti par cilvēkiem iegūti dati, kas 
norāda uz toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, ko var droši saistīt ar vielas atkārtotu 
vai prolongētu iedarbību, vielu parasti klasificē. Pozitīviem par cilvēkiem iegūtiem datiem 
neatkarīgi no iespējamās devas ir priekšroka pār datiem, kas gūti par dzīvniekiem. 
Tādējādi, ja viela nav klasificēta tā iemesla dēļ, ka toksisko ietekmi uz īpašo mērķorgānu 
nekonstatēja pie devas/koncentrācijas orientējošās vērtības, ko izmantoja testiem ar 
dzīvniekiem, bet, ja pēcāk tika iegūti dati par cilvēkiem, kuros atklājās toksiska ietekme 
uz īpašu mērķorgānu, vielu klasificē. 
I pielikums: 3.9.2.10.3. punkts. Vielu, kas nav pārbaudīta tās toksiskās ietekmes 
noteikšanai uz īpašu mērķorgānu, atsevišķos gadījumos var klasificēt, pamatojoties uz 
datiem par apstiprinātu struktūras un darbības attiecību un uz ekspertu slēdzienu 
pamatotu ekstrapolāciju no iepriekš klasificēta strukturāla analoga, ja šos datus papildina 
apsvērumi par citiem svarīgiem faktoriem, tādiem kā kopīgu nozīmīgu metabolītu 
veidošanās. 

Gadījumos, kad klasifikācijas noteikšanai ir pietiekami daudz par cilvēkiem iegūtu pierādījumu, 
kas atbilst CLP regulas I pielikuma 3.9.1. tabulā norādītajiem kritērijiem, neatkarīgi no citas 
pieejamās informācijas klasificēšana veicama 1. kategorijā. 

Ja par cilvēkiem iegūti pierādījumi neatbilst šim kritērijam, piemēram, ja pierādījumu daudzums 
nav pietiekami pārliecinošs (ierobežots gadījumu skaits vai šaubas par cēloņsakarību attiecību) 
vai ietekmes rakstura un nopietnības dēļ (CLP regulas I pielikuma 3.9.2.7.3. un 3.9.2.8.1. 
iedaļas), klasificēšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas nav iegūti par cilvēkiem. 

Ja nav pieejami par cilvēkiem iegūti dati, klasificēšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas nav 
iegūti par cilvēkiem. Ja ir pieejami citi par cilvēkiem iegūti dati, kas nenorāda uz klasificēšanas 
nepieciešamību, tomēr ir pieejami arī dati, kas nav iegūti par cilvēkiem un kas norāda uz 
klasificēšanas nepieciešamību, klasificēšanas pamatā tiek izmantoti dati, kas nav iegūti par 
cilvēkiem, ja vien nav pierādīts, ka par cilvēkiem iegūti dati aptver iedarbības diapazonu, kurš 
iegūts no datiem, kas nav iegūti par cilvēkiem, un ka dati, kas nav iegūti par cilvēkiem, nav 
būtiski attiecībā uz cilvēkiem. Klasificēšana nav nepieciešama, ja par cilvēkiem iegūti dati un 
dati, kas nav iegūti par cilvēkiem, liecina par to, ka klasificēšana nav nepieciešama.  
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3.9.2.4 Lēmums par klasifikāciju 

I pielikums: 3.9.2.7.1. punkts. Klasificēšanu pamato ticami pierādījumi, kas atkārtotu 
vielas iedarbību saista ar pastāvīgu un identificējamu toksisko ietekmi. 

I pielikums: 3.9.2.7.3. punkts. Pierādījumi, kas gūti atbilstīgos pētījumos ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, var sniegt daudz sīkākas ziņas klīnisko novērojumu, 
hematoloģijas, klīniskās ķīmijas datu formā un mikroskopisko un makroskopisko 
patoloģisko izmeklējumu veidā, un tādā veidā bieži var atklāt bīstamības, kas var nebūt 
dzīvībai bīstami, bet var norādīt uz funkcionāliem traucējumiem. No tā izriet, ka 
klasificēšanas procesā ir jāņem vērā visi pieejamie pierādījumi un saistība ar cilvēka 
veselību; 

(a) turpmākais toksiskas ietekmes uz cilvēkiem un/vai dzīvniekiem uzskaitījums nav 
vispārīgs. Saslimstība vai nāve, kas ir atkārtotas vai ilglaicīgas iedarbības 
rezultāts. Atkārtotas iedarbības rezultātā var iestāties saslimstība vai nāve vielas 
vai tās metabolītu bioakumulācijas un/vai stipra detoksifikācijas procesa rezultātā, 
kad organisms tiek atkārtoti pakļauts vielai vai tās metabolītiem, pat ja devas/
koncentrācijas ir relatīvi zemas.

(b) Nozīmīgas, vairāk nekā pārejošas funkcionālas izmaiņas centrālajā un perifēriskajā 
nervu sistēmā vai citās orgānu sistēmās, tostarp centrālās nervu sistēmas 
depresijas pazīmes un ietekme uz īpašām sajūtām (piemēram, redzi, dzirdi un ožu).

(c) Jebkuras noturīgas un nozīmīgas izmaiņas klīniskās bioķīmijas, hematoloģijas un 
urīnanalīzes parametros.

(d) Nozīmīgi  orgānu  bojājumi,  ko  konstatē  līķa  sekcijā  un/vai  ko  turpmāk 
apliecina  mikroskopiskie izmeklējumi.

(e) Daudzfokāla vai difūza nekroze, fibroze vai granulomu veidojumi dzīvībai 
svarīgajos orgānos, kuriem piemīt reģenerācijas spēja.

(f) Potenciāli atgriezeniskas morfoloģiskas izmaiņas, kas tomēr sniedz skaidrus 
pierādījumus par ievērojamu orgānu disfunkciju (piemēram, nopietnas taukaudu 
izmaiņas aknās).

(g) Noteikti pierādījumi par šūnu bojāeju (tostarp par šūnu deģenerāciju un skaita 
samazināšanos) dzīvei svarīgos orgānos, kam nav reģenerācijas spēju.

I pielikums: 3.9.2.8. punkts. Ietekme, kas nepamato klasificēšanu kategorijā – 
toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības 
I pielikums: 3.9.2.8.1. punkts. Atzīst, ka var novērot tādu ietekmi uz cilvēkiem un/
vai dzīvniekiem, kas nevar būt pamats klasificēšanai. Šāda ietekme var būt (uzskaitījums 
nav vispārīgs):
(a) klīniski novērojumi par sīkām izmaiņām attiecībā uz svara pieaugumu, barības vai 
ūdens uzņemšanu, kam ir noteikta toksikoloģiska nozīme, bet kas paši par sevi 
nenorāda uz “nozīmīgu” toksicitāti;
(b) sīkas izmaiņas klīniskajā bioķīmijā, hematoloģijā vai urīnanalīzes parametros un/vai 
pārejoša ietekme, kad šādas izmaiņas vai ietekme ir apšaubāma vai kad tai ir minimāla 
toksikoloģiska nozīme;
(c) izmaiņas orgānu svarā, ja nav pierādījumu par orgānu disfunkciju;
(d) adaptīvas reakcijas, kuras nav uzskatāmas par toksikoloģiski būtiskām;
(e) klasificēšanu nevar pamatot vielu radīti attiecīgām sugām raksturīgi toksicitātes 
mehānismi, t. i., par kuriem ir gūti saprātīgi pierādījumi, ka tie nav būtiski cilvēka veselībai.
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Ja par vielu pieejamo datu izvērtēšanā redzams, ka kategorijas klasificēšanas kritēriji ir izpildīti, 
viela klasificējama STOT-RE kategorijā. 

Ja vienam iedarbības ceļam dati liecina par 1. kategoriju un citam — par 2. kategoriju, viela ir 
klasificējama tikai 1. kategorijā. 

Bīstamības apzīmējumi ir norādīti 3.9.4.1. nodaļā, un tajos var norādīt iedarbības ceļu(-
us) atbilstoši 3.9.2.4.1. tabulai. Ja vienīgie pieejamie dati ir vienam iedarbības ceļam un 
tie apliecina klasificēšanas nepieciešamību, bīstamības apzīmējumā jānorāda iedarbības ceļš. 
Ja dati nepārprotami liecina, ka noteiktam iedarbības ceļam nav nepieciešama STOT-
RE klasifikācija, jānorāda pārējie iedarbības ceļi. Ja dati liecina, ka viens iedarbības 
ceļš klasificējams 1. kategorijā, bet cits— 2. kategorijā, 1. kategorijas bīstamības 
apzīmējumā iekļaujami abi iedarbības ceļi, jo vielas tiek klasificētas vienā no divām 
kategorijām. 

3.9.2. d) tabula.

1. iedarbības
ceļš

3. iedarbības
ceļš

Bīstamības apzīmējums H372 

Kategorija 1 

Iedarbības ceļa iekļaušana bīstamības apzīmējumā

ceļš

3.
2. kategorija nav zināms Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā 

Kategorija 1 2. kategorija Nav 
klasifikācijas 

1. vai 2. iedarbības ceļā izraisa orgānu bojājumus

Kategorija 1 Nav 
klasifikācijas 

Nav zināms Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 
iedarbības rezultātā 

Kategorija 1 Nav zināms Nav zināms Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 
iedarbības rezultātā 

Kategorija 1 
Nav 

klasifikācijas 
Nav 

klasifikācijas 
1. iedarbības ceļā izraisa orgānu bojājumus

3.9.2.5 Papildu apsvērumi 

Tālāk dotajās iedaļās detalizēti izklāstīti klasificēšanas lēmuma pieņemšanas procesa daži īpaši 
aspekti. 
3.9.2.5.1 Kairinošas/kodīgas vielas 

Vielas (vai maisījumi), kas klasificējamas kā kodīgas, pēc atkārtotas iedarbības var izraisīt 
nopietnu toksikoloģisku iedarbību, īpaši plaušās pēc ieelpošanas. Šādos gadījumos jāizvērtē, vai 
nopietnā iedarbība atspoguļo īsto atkārtotas iedarbības toksicitāti, vai tā tomēr ir tikai akūta 
toksicitāte (t. i., kodīga iedarbība). Viens veids, kā nošķirt šīs iespējas, ir noteikt devas līmeni, 
kas izraisa toksicitāti. Ja deva ir vairāk kā uz pusi mazāka nekā deva, kas izraisa acīm redzamu 
akūtu toksicitāti (kodīgu iedarbību), to var uzskatīt par atkārtotas devas iedarbību, kas 
nodalāma no akūtas toksicitātes. Šajā gadījumā, pat ja viela (vai maisījums) jau ir klasificēta kā 
akūti toksiska un/vai kodīga, ir piemērojama tās klasificēšana kā vielas (maisījuma) ar toksisku 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu (atkārtota iedarbība). 

Izvērtējot kairinošas/kodīgas vielas ietekmi, kas nav sistēmiska, jāatceras, ka DSD direktīvā 
R48 un vēlāk CLP regulā STOT-RE klasei norādītās orientējošās vērtības/kritēriji tika atvasināti 
no akūtās toksicitātes kritērijiem (pamatoti ar letalitāti), pieņemot, ka sistēmiskai iedarbībai ir 
no laika atkarīga nopietnības palielināšanās, kas rodas toksicitātes uzkrāšanās dēļ, kā arī ņemot 
vērā adaptīvos un detoksikācijas procesus. Šajā kontekstā izskatītā ietekme bija letalitāte. Tas 
norāda, ka klasifikācija bija paredzēta tikai, ja pastāvēja nopietni veselības bojājumi (sk. 
ECBI/67/00, (2000) in EU Commission Summary Record of Meeting of the Commission Working 
Group on C&L of Dangerous Substances ECBI/44/01 [http://apps.kemi.se/hclass/]). 

2. iedarbības
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3.9.3.5.2 Hematotoksicitāte 

Methemoglobīnu ražojošas vielas 

Methemoglobinēmija bieži tiek uzskatīta par akūtu klīnisku simptomu, ko rada 
methemoglobīnu ražojošu vielu iedarbība. Ja cilvēkiem vai dzīvniekiem ir novērota letalitāte83 

vai ja to iespējams paredzēt ((Q)SAR), methemoglobīnu ražojošās vielas ir klasificējamas 
akūtas toksicitātes bīstamības klasē. Tā kā grauzējiem šo ietekmi ir grūti noteikt, jāizmanto 
ekspertu slēdziens (sk. 3.1.6.1.2. nodaļā 2. piemēru par akūtu toksicitāti). Ja 
methemoglobinēmija neizraisa letalitāti, tomēr methemoglobīnu ražojošu vielu ietekme izraisa 
eritrocītu bojājuma pazīmes un hemolīzi, anēmiju vai hipoksēmiju, methemoglobīna 
veidošanās klasificējama attiecīgi kā STOT-SE vai STOT-RE (Muller A. et al., 2006). 

Hemolītiskā anēmija 

Hemolītiskās anēmijas izraisošu vielu klasificēšanai izstrādātās vadlīnijas saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK (Muller A. et al., 2006) nevar tieši izmantot CLP regulas ietvaros, jo 
kritēriji ir izmainīti (sk. CLP regulas I pielikuma 3.9.2.7.3. iedaļas c) apakšsadaļu un 
3.9.2.8. iedaļas b) un d) apakšsadaļas). Tika mainīts hemolītiskās anēmijas galvenais 
kritērijs. 

No “Jebkuras noturīgas izmaiņas hematoloģijas parametros, kas norāda uz nopietnu orgānu 
disfunkciju” uz “Jebkuras noturīgas un nozīmīgas izmaiņas hematoloģijas parametros.” 

Tas norāda, ka atbilstoši CLP regulai klasificēšanā tiek ņemta vērā mazāk nopietna nelabvēlīgā 
ietekme. Tas atbilst izmaiņām citos atkārtotas iedarbības klasificēšanas kritērijos. 

Kritērijus pielāgojot CLP regulai, ir spēkā tālāk sniegtās norādes. 

Ir skaidrs, ka ar terminu anēmija tiek aprakstīta ietekmes nepārtrauktība attiecībā uz 
nopietnības pakāpi, sākot no subklīniskās līdz iespējami letālai ietekmei. Kopumā pētījumu 
rezultātu interpretācijā jāveic rezultātu kopuma izvērtēšana, lai izlemtu, vai tie atbilst 
adaptīvajai reakcijai vai toksikoloģiski nozīmīgai nelabvēlīgajai ietekmei. Ja hemolītiska viela 
devu kritiskajā diapazonā izraisa vienu vai vairākas nopietnas iedarbības uz veselību, kā 
tālāk norādītājos piemēros, ir piemērojama klasifikācija. Klasifikācijai pietiek, ja tiek izpildīts 
tikai viens no šiem kritērijiem. 

I pielikums: 3.9.2.7.3. punkts. 

(a) Turpmākais toksiskas ietekmes uz cilvēkiem un/vai dzīvniekiem uzskaitījums nav
vispārīgs. Saslimstība vai nāve, kas ir atkārtotas vai ilglaicīgas iedarbības rezultāts.
Atkārtotas iedarbības rezultātā var iestāties saslimstība vai nāve vielas vai tās
metabolītu bioakumulācijas un/vai stipra detoksikācijas procesa rezultātā, kad
organisms tiek atkārtoti pakļauts vielai vai tās metabolītiem, pat ja devas/koncentrācijas ir
relatīvi zemas.

Piemērs: 

Novērota anēmisku dzīvnieku priekšlaicīga nāve, kas nav ierobežota ar pirmajām trim apstrādes 
dienām atkārtotas devas pētījumā (mirstība 0–3  dienās  var  attiekties  uz  akūtu  toksicitāti). 
Novērotas klīniskās hipoksijas pazīmes anēmiskiem dzīvniekiem, t. i., cianoze, aizdusa, 
bālums, kas nav ierobežotas ar pirmajām trim apstrādes dienām atkārtotas devas pētījumā. 

83 Letalitātes pēc methemoglobīna veidošanās novērošana parasti netiek veikta, jo vairāki dzīvnieki ir 
toleranti pret to. Galvenais lēmuma pieņemšanas kritērijs ir ekstrapolācija uz cilvēkiem. 

(b) Nozīmīgas, vairāk nekā pārejošas funkcionālas izmaiņas centrālajā un perifēriskajā nervu
sistēmā vai citās orgānu sistēmās, tostarp centrālās nervu sistēmas depresijas pazīmes un
ietekme uz īpašām sajūtām (piemēram, redzi, dzirdi un ožu).
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(c) Jebkuras noturīgas un nozīmīgas izmaiņas klīniskās bioķīmijas, hematoloģijas un
urīnanalīzes parametros.

Piemērs: 

Hb samazināšanās līdz ≥ 20%. 

Funkcionālā Hb samazināšanās līdz ≥ 20% v ienlaicīgas Hb samazināšanās un MetHb 
palielināšanās dēļ. 

Hemoglobīnūrija, kas atkārtotas devas pētījumā nav ierobežota ar pirmajām trim 
apstrādes dienām, kombinācijā ar citām izmaiņām, kas norāda uz nozīmīgu 
hemolītisko anēmiju (piemēram, Hb samazināšanos līdz ≥ 10%). 

Hemosiderīnūrija, ko atbalsta nozīmīgi histopatoloģiski rezultāti nierēs, kombinācijā ar 
citām izmaiņām, kas liecina par nozīmīgu hemolītisko anēmiju (piemēram, Hb 
samazinājums līdz ≥ 10%). 

(d) Nozīmīgi  orgānu  bojājumi,  ko  konstatē  līķa  sekcijā  un/vai ko turpmāk apliecina
mikroskopiskie izmeklējumi.

(e) Daudzfokāla vai difūza nekroze, fibroze vai granulomu veidojumi dzīvībai svarīgos
orgānos, kuriem piemīt reģenerācijas spēja.

Piemērs: 

multifokāla vai difūza liesas, aknu vai nieru fibroze. 

(f) Potenciāli atgriezeniskas morfoloģiskas izmaiņas, kas tomēr sniedz skaidrus
pierādījumus par ievērojamu orgānu disfunkciju (piemēram, nopietnas taukaudu izmaiņas
aknās).

Piemērs: 

tubulārs nefrīts 

(g) Noteikti pierādījumi par šūnu bojāeju (tostarp par šūnu deģenerāciju un skaita
samazināšanos) dzīvei svarīgajos orgānos, kam nav reģenerācijas spēju.

Gadījumā, ja tiek novērota mazāk nopietna iedarbība ar reģeneratīvo spēju, klasificēšanā 
jāpiemēro kritērijs “Izvērtēšanā jāņem vērā ne vien nozīmīgas izmaiņas vienā vienīgā orgānā 
vai bioloģiskajā sistēmā, bet arī mazāk nopietnas vispārīgas izmaiņas, kas skar vairākus 
orgānus.” (CLP regulas I pielikuma 3.9.1.4. iedaļa). 

Piemērs: 

ievērojams hemosiderozes palielinājums liesā, aknās vai nierēs kombinācijā ar citām 
izmaiņām, kas norāda uz nozīmīgu hemolītisko anēmiju (piemēram, Hb samazināšanās par 
≥ 10%) 28 dienu pētījumā. 

Ievērojams hemosiderozes palielinājums liesā, aknās vai nierēs kombinācijā ar mikroskopisku 
iedarbību, piemēram, nekrozi, fibrozi vai cirozi. 

I pielikums: 3.9.2.8.1. punkts. Atzīst, ka var novērot tādu ietekmi uz cilvēkiem un/vai 
dzīvniekiem, kas nevar būt pamats klasificēšanai. Šāda ietekme var būt (uzskaitījums nav 
vispārīgs): 

(a) klīniski novērojumi par sīkām izmaiņām attiecībā uz svara pieaugumu, barības vai
ūdens uzņemšanu, kam ir noteikta toksikoloģiska nozīme, bet kas paši par sevi
nenorāda uz “nozīmīgu” toksicitāti;
(b) sīkas izmaiņas klīniskajā bioķīmijā, hematoloģijā vai urīnanalīzes parametros un/vai
pārejoša ietekme, kad šādas izmaiņas vai ietekme ir apšaubāma vai kad tai ir minimāla
toksikoloģiska nozīme;
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Piemērs: 

Nozīmīgs Hb samazinājums bez citiem ievērojamiem hemolītiskās anēmijas indikatoriem; 

Minimāla līdz nelielai MetHb veidošanās palielināšanās bez citām nozīmīgas hemolītiskās 
anēmijas pazīmēm. 

(c) izmaiņas orgānu svarā, ja nav pierādījumu par orgānu disfunkciju;

(d) adaptīvas reakcijas, kuras nav uzskatāmas par toksikoloģiski būtiskām.

Piemērs: 

Tikai adaptīvā vai kompensējošā reakcija bez ievērojamām hemolītiskās anēmijas pazīmēm. 

(e) klasificēšanu nevar pamatot vielu radīti attiecīgām sugām raksturīgi toksicitātes 
mehānismi, t. i., par kuriem ir gūti saprātīgi pierādījumi, ka tie nav būtiski cilvēka 
veselībai.

3.9.2.5.3 Mehānismi, kas nav būtiski cilvēkiem (CLP regulas I pielikuma 3.9.2.8.1 sadaļas 
e) punkts)

Kopumā derīgi dati no pētījumiem ar dzīvniekiem tiek uzskatīti par būtiskiem attiecībā 
uz cilvēkiem un tiek lietoti bīstamības izvērtēšanā/klasificēšanā. Tomēr ir zināms, ka 
pastāv gadījumi, kad par dzīvniekiem iegūti dati nav būtiski attiecībā uz cilvēkiem, un šim 
mērķim tos nevar lietot. Tas ir gadījums, kad ir skaidri pierādījumi, ka vielas ierosinātā 
ietekme ir sugai raksturīgā mehānisma dēļ, kas nav būtisks cilvēkiem. Šādu sugu atšķirību 
piemēri ir aprakstīti šajā nodaļa. 

α-2-μ globulīna nefropātija žurku tēviņiem 

Olbaltumvielas α-2-μ  globulīnam,  kas  primāri  tiek  sintezēts  žurku  tēviņu organismā,  ir  
spēja  saistīties ar noteiktām ķīmiskajām vielām. Iegūtie adukti uzkrājas pilienu veidā nierēs 
un dažu nedēļu laikā izraisa progresējošu nieru toksicitāti, kas rezultātā var izraisīt nieru 
audzējus. Šis īpašais mehānisms ir raksturīgs tikai žurku tēviņiem, un tas nav būtisks 
attiecībā uz cilvēkiem. Ķīmisko vielu/maisījumu piemēri, kas izraisa α-2-μ globulīna 
nefropātiju, ir šādi: bezsvina benzīns, hlorētie parafīni, izoforons, d-limonēns. 

Īpašā vairogdziedzera toksicitāte, ko izraisa aknu enzīmu indukcija 

Noteiktas ķīmiskās vielas izraisa aknu enzīmu indukciju un traucē vairogdziedzera hormonu 
regulāciju. Aknu UDPG transferāzes aktivitātes palielināšanās izraisa palielinātu vairogdziedzera 
hormonu glikuronidāciju un palielinātu izdalīšanos. Zināms, ka pēc atkārtotas 
stimulācijas/iedarbības uz konkrēto orgānu grauzēji ir īpaši jutīgi pret vairogdziedzera hormonu 
līmeņu samazināšanos (T4), izraisot vairogdziedzera toksicitāti (piemēram, hipertrofiju, 
hiperplāziju). Tas savukārt ir saistīts ar aknu UDPG transferāzes aktivitātes palielināšanos. 
Cilvēkiem atšķirībā no grauzējiem ir T4 saistošā olbaltumviela, kas ievērojami samazina jutību 
pret T4 līmeņa samazināšanos plazmā un vairogdziedzera stimulēšanu. Tādēļ šādu 
rezultāti nav būtiski attiecībā uz cilvēkiem, piemēram, ja toksicitāte dzīvniekiem iegūta ar 
iedarbības veidu,  

iemeslu, lai piemērotu klasifikāciju (sk. ECBI/22/98 ADD1, EU Commission Meeting of the 
Commission Working Group on C&L of Dangerous Substances ECBI/27/98 Rev.2 
[http://apps.kemi.se/hclass/]). 

Peroksisomu indukcija/proliferācija 

Peroksisomas ir šūnu organellas, ko noteiktos apstākļos žurkām un pelēm var ierosināt līdz īpaši 
augstam līmenim, piemēram, pēc atkārtotas garu ķēžu un sazarotu tauku skābju iedarbības. 
Peroksisomu proliferācija, kas īpaši norit aknās, izraisa aknu toksicitāti (piemēram, hiperplāziju, 
oksidatīvo stresu) un pēc ilgtermiņa iedarbības var izraisīt arī audzējus. Nav pierādījumu, piemēram,
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par  hepatomegāliju no klīniskajiem pētījumiem ar cilvēkiem, kas ārstēti ar peroksisomu 
proliferatoriem (I.H.F. Purchase, Human & Experimental Toxicology (1994), 13, Suppl. 2 S47-
S48). Piemēri ir klofibrāts un dietilheksilftalāts (DEHP). 

Plaušu pārslodze 

Dzīvniekiem un cilvēkiem plaušu pārslodzes attiecība šobrīd nav skaidra, un tā nepārtraukti tiek 
apspriesta zinātniskajās debatēs. 

3.9.2.5.4  Adaptīvās reakcijas (CLP regulas I pielikuma 3.9.2.8.1. sadaļas d) punkts) 

Adaptīvās (kompensācijas) izmaiņas parasti sastāv no normālas bioķīmiskās vai fizioloģiskās 
reakcijas uz vielu vai vielas ietekmi (piemēram, reakcija uz methemoglobīna veidošanos), kas 
parasti izraisa pastiprinātus fona procesus, piemēram, metabolismu vai eritropoēzi utt., kas, 
pārtraucot iedarbību, parasti ir atgriezeniskas bez nelabvēlīgās ietekmes. Dažos gadījumos 
adaptīvā reakcija var būt saistīta ar patoloģiskām izmaiņām, kas atspoguļo normālu mērķa audu 
reakciju uz vielām, piemēram, aknu hipertrofiju kā reakciju uz enzīmu ievadīšanu, alveolāro 
makrofāgu palielināšanās pēc nešķīstošu daļiņu ieelpošanas, kas jāizvada no plaušām, vai 
epitēlija hiperplāzijas un metaplāzijas veidošanos žurkas balsenē kā reakciju uz kairinātāju 
ieelpošanu. 

Lai noteiktu, vai adaptīvās izmaiņas pamato klasifikāciju, nepieciešams veikt novēroto izmaiņu 
rakstura un nopietnības, kā arī to devas un reakcijas attiecības holistisko izvērtēšanu, 
izmantojot ekspertu slēdzienu. Vielas iedarbība var izraisīt ietekmes spektru, kam atkarībā no 
devas mainās sastopamības biežums un nopietnība. Pie mazākām devām var būt adaptīvās 
izmaiņas, kas nav uzskatāmas par toksikoloģiski nozīmīgām vai nelabvēlīgām, turpretim pie 
lielākām devām šīs izmaiņas var kļūt nopietnākas, kā arī iespējama cita ietekme, kas kopā 
izraisa acīmredzamu toksicitāti. Turklāt reizēm tiek novērota adaptīvā reakcija, bet primārā 
ietekme netiek novērota, jo attiecīgais parametrs netiek noteikts vai netiek noteikts pareizajā 
laikā. Piemēram, pētījuma ar atkārtotām devām beigās ātrās reakcijas dēļ netiek novērots 
balsenes kairinājums pēc kairinošu vielu ieelpošanas. Tad adaptīvo reakciju var izmantot kā 
norādi par primāro ietekmi. Bieži ir grūti skaidri noteikt atšķirības starp izmaiņām, kas pēc savas 
būtības ir adaptīvas, un tādām, kas norāda uz acīm redzamu toksicitāti, un šai izvērtēšanai 
nepieciešams ekspertu slēdziens. Ja reakcija uz vielu uzskatāma tikai par adaptīvu devas 
līmeņos, kas ir būtiski klasificēšanai, klasificēšana netiek piemērota. 

3.9.2.5.5  Pēcnovērošanas periodi 28 dienu un 90 dienu pētījumos 

Subakūtos/subhroniskos testēšanas protokolos parastā vadlīnijās noteiktā procedūra ir 
nekavējoties pēc iedarbības perioda beigām nogalināt iedarbībai pakļautos dzīvniekus (29. vai 
91. dienā).

Japāņu aģentūrās 28 dienu pētījumiem bieži vien ir noteikts 14 dienu pēcnovērošanas periods 
(OECD TG 407). Tas nozīmē, ka papildus nepieciešami 10 dzīvnieki iedarbībai ar lielāku devu un 
10 dzīvnieki papildu kontroles grupā. 

Organotoksiskās ietekmes atgriezeniskumu bieži var noteikt patologanatoms, balstoties uz 
histoloģiskiem rezultātiem bez pēcnovērošanas perioda. 

• Noteiktas ietekmes ir pilnībā atgriezeniskas, piemēram, vienkāršs kairinājums, daudzas
aknu, sēklinieku un hematotoksicitātes formas.

• Citas ietekmes morfoloģiskā izpratnē var būt atgriezeniskas, bet organisma rezerves
kapacitāte var būt neatgriezeniski bojāta (piemēram, nieru toksicitātes gadījumā ar
neatgriezenisku nieru nefronu zudumu).

• Dažas audu toksicitātes formas var būt pamatā neatgriezeniskas, piemēram, CNS un
neirotoksicitāte ar konkrētiem histoloģiskiem rezultātiem, sirds toksicitāti un plaušu
toksicitāti. Šādi rezultāti bieži neatgriežas normālas morfoloģijas līmenī un, pat ietekmei
beidzoties, var pasliktināties.
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3.9.2.6 Specifisko robežkoncentrāciju noteikšana 

Dažās situācijās atbilstoši CLP regulas 10. panta 1. punktam konkrētajai STOT-RE piegādātājs 
var noteikt SCL. STOT-RE to var noteikt tikai vielām, kas izraisa toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu skaidri noteiktā devas līmenī vai koncentrācijā, kas ir mazāka (vairāk nekā par 
vienu lielumu) nekā orientējošās vērtības, kuras norādītas CLP regulas I pielikuma 3.8.2.tabulā 
un kuras atbilst ED vērtībai zem 1 mg/kg ķermeņa svara no 90 dienu pētījuma ar iedarbību caur 
muti. Ja iedarbības ilgums nav 90 dienas, piemērojot Habera likumu un izmantojot ekspertu 
slēdzienu, ED jāpielāgo 90 dienu ekvivalentam (kā izklāstīts iepriekš). Tie galvenokārt ir par 
izmēģinājuma dzīvniekiem iegūti dati, tomēr var būt arī par cilvēkiem iegūti dati, ja ir pieejami 
uzticami dati par iedarbību. SCL noteikšana virs GCL nav piemērojama STOT-RE, jo STOT-RE 
klasifikācijas pamatā ir ietekme. Vielām ar zemu ietekmi nav nepieciešama klasificēšana šajā 
bīstamības klasē, bet vielas ar vidēju vai augstu ietekmi tiek klasificētas GV noteiktajā 
kategorijā. 

SCL 1. kategorijas vielai (SCL Kat.1) var noteikt ar šādu formulu: 

3.9.2.6. a) vienādojums 

SCL Kat.1: 0,12 mg/kg ķermeņa svara/10 mg/kg ķermeņa svara x 100% = 1,2% -->1% 

ED (efektīvā deva) ir deva, kas izraisa toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, un GV1 ir 
orientējošā vērtība 1. kategorijai atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.9.2. tabulā norādītajām 
vērtībām, kurām ir koriģēts iedarbības ilgums. Rezultātā iegūtā SCL tiek noapaļota uz leju līdz 
tuvākajai vēlamajai vērtībai84 (1, 2 vai 5). 

Tomēr, ja 1. kategorijas maisījuma sastāvdaļa ir mazākā koncentrācijā nekā noteiktā SCL un 
tādēļ viela netiek klasificēta 1. kategorijā, jāizvērtē klasificēšana 2. kategorijā. SCL maisījuma 
klasificēšanai 2. kategorijā (SCL Kat. 2), pamatojoties uz 1. kategorijā klasificētajām vielām, ir 
nosakāma ar šādu formulu: 

84 Tā ir “vēlamo vērtību pieeja”, kas tiek izmantota ES, un tās ir vērtības, kuras vēlams noteikt kā 
skaitliskās vērtības 1, 2 vai 5, vai daudzkārtņus, kas iegūti, dalot ar desmit. 

100%
1
×.1 =

GV
EDSCLKat

3.9.2.6. b) vienādojums 100%
2
×.2 =

GV
EDSCLKat

SCL Kat.2: 0,12 mg/kg ķermeņa svara/100 mg/kg ķermeņa svara x 100%= 0,12% --> 0,1% 

Šajā formulā ED (efektīvā deva) ir deva, kas ierosina toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu, un 
GV2 ir orientējošā vērtība 2. kategorijai atbilstoši CLP regulas 3.9.3. tabulā norādītajām 
vērtībām, kurām ir koriģēts iedarbības ilgums. Rezultātā iegūtā SCL tiek noapaļota uz leju līdz 
tuvākajai vēlamajai vērtībai (1, 2 vai 5). 

Nav lietderīgi SCL noteikt vielām, kas ir klasificētas 2. kategorijā, jo sastāvdaļas ar lielāku 
iedarbību (t. i., mazākas efektīvās devas nekā zemākās orientējošās vērtības 2. kategorijā) tiek 
klasificētas 1. kategorijā, un vielas ar attiecīgi lielāku efektīvo devu parasti netiek klasificētas. 
Piemēram, vielai, kas ierosina toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu pie 0,12 mg/kg ķermeņa 
svara dienā 90 dienu ilgā pētījumā ar iedarbību caur muti, klasificēšanai 1. kategorijā 
nepieciešamā SCL ir 1% un 2. kategorijā – 0,1%. 
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3.9.2.7 Lēmuma pieņemšanas loģika vielu klasificēšanai 

Tālāk norādītā lēmuma pieņemšanas loģika ir sniegta kā papildu norādījumi. Pirms lēmuma 
pieņemšanas loģikas izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par 
klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Nē Klasificēšana 
nav 
iespējama 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

Uzmanību 

Neklasificē 

Vai par vielu ir dati un/vai informācija, lai izvērtētu toksisko 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības? 

Jā 

Pēc atkārtotas iedarbības: 
 vai viela var izraisīt nozīmīgu toksisku ietekmi uz cilvēkiem, vai 

var pieņemt, ka vielai ir potenciāls izraisīt nozīmīgu toksisku 
 ietekmi uz cilvēkiem, pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti  no pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem? 

Kritērijus un orientējošās vērtības skatīt 3.9.2. nodaļā. Kritēriju  
piemērošanai nepieciešams ekspertu slēdziens no pierādījumu  
daudzuma viedokļa. 

Jā 

Nē 

Pēc atkārtotas iedarbības 
Vai var pieņemt, ka vielai ir potenciāls kaitīgi ietekmēt cilvēku 

veselību, pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti no 
pētījumiem ar izmēģinājuma dzīvniekiem? 

Kritērijus un orientējošās vērtības skatīt 3.9.2. nodaļā. 
Kritēriju izmantošanai nepieciešams ekspertu slēdziens no 

pierādījumu daudzuma viedokļa. 

Jā 

Nē 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 464 

3.9.3 Maisījumu klasificēšana STOT-RE klasē 

3.9.3.1 Bīstamības informācijas noteikšana 

Ja maisījumam ir pieejama toksikoloģiskā informācija, tā jālieto, lai noteiktu atbilstošo 
klasifikāciju. Šādai informācijai jābūt pieejamai pie maisījuma ražotāja. Ja nav pieejama šāda 
informācija par pašu maisījumu, jālieto informācija par līdzīgiem testētiem maisījumiem un/vai 
maisījuma sastāvdaļām atbilstoši tālāk izklāstītajam. 

Turklāt var noteikt visu atsevišķo sastāvdaļu bīstamības informāciju atbilstoši 3.9.3.3.2. 
nodaļā izklāstītajam. 

3.9.3.2 Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

I pielikums: 3.9.3.1. punkts. Maisījumus klasificē pēc tiem pašiem kritērijiem kā vielas 
vai alternatīvi, kā norādīts turpmākajā aprakstā. Tāpat kā vielas maisījumus klasificē pēc 
to toksiskās ietekmes uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības. 

3.9.3.3 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visu maisījumu 

I pielikums: 3.9.3.2.1. punkts. Ja attiecībā uz maisījumu ir pieejami ticami un 
kvalitatīvi pierādījumi no pieredzes par cilvēkiem vai atbilstīgiem pētījumiem ar 
izmēģinājuma dzīvniekiem, kā tas aprakstīts vielu kritērijos (sk. 1.1.1.4. punktu), 
maisījumu var klasificēt, novērtējot šos datus, pamatojoties uz pierādījumu daudzumu. 
Dati par maisījumiem ir jānovērtē rūpīgi, lai novērstu to, ka izmantotā deva, ilgums, 
novērojumi vai analīze darītu rezultātus nepārliecinošus. 

Gadījumos, ja ir pieejami maisījumu testēšanas dati, klasificēšanas process ir tieši tāds pats kā 
vielām.

3.9.3.3.1 Maisījumu klasificēšana, ja nav pieejami dati par visu maisījumu: savienošanas 
principi 

I pielikums: 3.9.3.3.1. punkts. Ja maisījums pats nav testēts tā toksiskās ietekmes 
noteikšanai uz īpašu mērķorgānu, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķajām 
sastāvdaļām un līdzīgiem testētiem maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma 
bīstamību, šos datus izmanto atbilstīgi 1.1.3. nodaļa izklāstītajiem savienošanas 
noteikumiem. 

Lai piemērotu savienošanas principus, jābūt pietiekamiem datiem par līdzīgiem testētiem 
maisījumiem, kā arī maisījuma sastāvdaļām (sk. 1.6.3. nodaļu). 

Ja pieejamā identificētā informācija nav atbilstoša savienošanas principu piemērošanai, 
maisījuma klasificēšanas pamatā jāizmanto sastāvdaļas atbilstoši 3.9.3.3.2., 3.9.3.3.3. un 
3.9.3.4. nodaļā norādītajam. 

3.9.3.3.2 Maisījumu klasificēšana, ja ir pieejami dati par visām maisījuma sastāvdaļām vai 
tikai dažām tā sastāvdaļām 

I pielikums: 3.9.3.4.1. punkts. Ja nav ticamu datu par pašu konkrēto maisījumu un ja 
savienošanas principus klasificēšanai izmantot nevar, maisījumu klasificē, pamatojoties 
uz tā sastāvdaļu klasifikāciju. Šajā gadījumā maisījumu pieskaita pie maisījumiem ar 
toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu (attiecībā uz konkrētu orgānu) pēc vienreizējas 
iedarbības, atkārtotas iedarbības vai abām, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir pieskaitīta 
toksiskās ietekmes uz īpašu mērķorgānu 1. kategorijas vai 2. kategorijas vielām un 
atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas 
norādīta 3.9.4. tabulā attiecīgi 1. un 2. kategorijai. 
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3.9.3.3.3  Maisījuma sastāvdaļas, kas jāņem vērā, nosakot klasifikāciju 

Nosakot klasifikāciju, tiek ņemtas vērā maisījuma sastāvdaļas, kuru koncentrācija ir vienāda ar 
vai lielāka par vispārīgo robežkoncentrāciju (sk. CLP regulas I pielikuma 3.9.4. tabulu), vai 
maisījuma sastāvdaļas ar specifisko robežkoncentrāciju (sk. 3.9.3.5. nodaļu). Specifiskajām 
robežkoncentrācijām dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgajām robežkoncentrācijām. 

3.9.3.4 Vispārīgās robežkoncentrācijas vielām, kas klasificējamas kā maisījumi 

I pielikums: 3.9.4. tabula 

Maisījuma, kas klasificēts kā toksisks īpašam mērķorgānam, sastāvdaļu 
vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu 

Klasificētās sastāvdaļas 

Vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc 
kurām maisījums jāklasificē kā: 

1. kategorija 2. kategorija

1. kategorija

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu

Koncentrācija ≥ 10% 1,0% ≤ koncentrācija 

≥ 10% 

2. kategorija

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu

Koncentrācija ≥ 10% 
(1. piezīme) 

1. piezīme
Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams 2. kategorijas materiāls ar toksisku ietekmi uz
īpašu mērķorgānu koncentrācijā, kas ir lielāka vai vienāda ar 1,0%, par maisījumu pēc
pieprasījuma ir jāsniedz DDL.

I pielikums: 3.9.3.4.4. punkts. Ja ir kombinēti toksiskie materiāli, kas ietekmē vairāk 
nekā vienu orgānu sistēmu, jāparūpējas, lai tiktu ņemta vērā sinerģisko mijiedarbību 
potencēšana, jo dažas vielas, ja to toksisko ietekmi potencē citas maisījuma sastāvdaļas, 
var radīt toksisku ietekmi uz mērķorgāniem < 1% koncentrācijā. 

Gadījumā, ja vienai vai vairākām sastāvdaļām ir noteiktas specifiskās robežvērtības, tās ir 
prioritāras salīdzinājumā ar attiecīgo vispārīgo robežkoncentrāciju. 

Ja maisījumam tiek noteikta STOT-RE, netiek izmantota pieskaitīšanas pieeja, ja tiek summētas 
atsevišķu sastāvdaļu koncentrācijas ar vienādu bīstamību. Ja kāda atsevišķā sastāvdaļa 
maisījumā ir koncentrācijā, kas ir lielāka par attiecīgo vispārīgo vai specifisko 
robežkoncentrāciju, maisījums tiek klasificēts. 

3.9.3.5 Lēmuma pieņemšanas loģika maisījumu klasificēšanai 

Atbilstoši iepriekš izklāstītajiem kritērijiem maisījums ir klasificējams 1. vai 2. kategorijā. Ja 
maisījums tiek klasificēts STOT-RE klasē, pamatojoties uz testēšanas datiem, bīstamības 
apzīmējumā tiek iekļauti mērķorgāni tāpat kā vielai. Ja maisījums tiek klasificēts, pamatojoties 
uz sastāvdaļām, bīstamības apzīmējumu (1. kategorijai H372 vai 2. kategorijai H373) var lietot, 
nenorādot mērķorgānus. Līdzīgā veidā nav jānorāda iedarbības ceļš, izņemot gadījumus, ja ir 
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pieejami dati par visu maisījumu un tiek nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību. 

Tālāk sniegta lēmuma pieņemšanas loģika ir papildu noādījumi kritērijiem. Pirms lēmuma 
pieņemšanas loģikas izmantošanas un tās izmantošanas laikā personai, kas ir atbildīga par 
klasificēšanu, īpaši ieteicams pārzināt klasificēšanas kritērijus. 

Jā Sk. vielas 

Klasificē 
atbilstošajā 
kategorijā 

1. kategorija

Bīstami 

2. kategorija

 
 

Uzmanību 

 
 

Neklasificē 

Vai par maisījumu ir dati un/vai informācija, kam jāveic 
izvērtēšana? 

Nē 

Vai var piemērot savienošanas principus? 
Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas klasificētas 
kā 1. kategorijas vielas ar toksisku ietekmi uz īpašu 

mērķorgānu koncentrācijā ≥ 10%? 

Jā 

Nē 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas klasificētas kā 
1. kategorijas vielas ar toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu
koncentrācijā ≥ 1,0 un < 10%?

VAI 

Vai maisījumā ir viena vai vairākas sastāvdaļas, kas klasificētas kā 
2. kategorijas viela ar toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu
koncentrācijā ≥ 10%? 
(DDL ir nepieciešama, ja 2. kategorijas vielas koncentrācija ir 1% vai 
vairāk.) 

Jā 

Nē 
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3.9.4 Paziņošana par bīstamību ar STOT-RE marķēšanas elementiem 

3.9.4.1 Piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un drošības prasību 
apzīmējumi 

I pielikums, 3.9.4.1. punkts. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas 
atbilst kritērijiem, ar kuriem pieskaita šai bīstamības klasei, izmanto saskaņā ar 3.9.5. tabulu. 

3.9.5. tabula 

Marķējuma zīmju elementi toksiskai ietekmei uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas 
iedarbības 

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija

GHS piktogramma 

Uzmanību Signālvārds

 Bīstamības apzīmējums 

Bīstami 

H372: Izraisa orgānu 
bojājumus (vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir 
zināmi) ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības 
rezultātā (norādīt iedarbības 
ceļu, ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi iedarbības 
ceļi nerada bīstamību) 

H373: Var izraisīt orgānu 
bojājumus (vai norādīt visus 

skartos orgānus, ja tie ir 
zināmi) ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības 

rezultātā (norādīt iedarbības 
ceļu, ja ir droši pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 

bīstamību) 

Drošības prasību 
apzīmējums Novēršana 

P260 
P264 
P270 

P260 

Drošības prasību 
apzīmējums Reakcija 

P314 P314 

Drošības prasību 
apzīmējums Uzglabāšana 

Drošības prasību 
apzīmējums Iznīcināšana 

P501 P501 

Bīstamības apzīmējumā jāiekļauj toksiskās ietekmes primārais(-ie) mērķorgāns(-i). Nav 
jāiekļauj orgāni, kuriem novērota sekundāra ietekme. Iedarbības ceļš nav jānorāda, izņemot 
gadījumus, ja nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību. 

Ja maisījums klasificēts STOT-RE klasē, pamatojoties uz testēšanas datiem, bīstamības 
apzīmējumā tiek iekļauti mērķorgāni tāpat kā vielai. Ja maisījums klasificēts, pamatojoties uz 
sastāvdaļām, attiecīgo bīstamības apzīmējumu (1. kategorijai H372 vai 2. kategorijai H373) var 
lietot, nenorādot mērķorgānus. 
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Līdzīgā veidā nav jānorāda iedarbības ceļš, izņemot gadījumus, ja par visu maisījumu ir pieejami 
dati, kas pārliecinoši norāda, ka citi iedarbības ceļi nevar izraisīt bīstamību. 

Praktisku apsvērumu dēļ un, tā kā klasificēšana veicama toksiskai ietekmei uz īpašu 
mērķorgānu, ieteicams iekļaut ne vairāk kā trīs primāros mērķorgānus. Ja ietekme novērojama 
uz vairākiem mērķorgāniem, ieteicams norādīt vispārējos sistēmiskos bojājumus, izmantojot 
vispārīgāku frāzi “orgānu bojājumi”. 

3.9.4.2 Papildu marķēšanas noteikumi 

I pielikums: 3.9.2.10.4. punkts. Piesātinātu tvaiku koncentrāciju attiecīgos gadījumos 
uzskata par papildu elementu, lai noteiktu īpašu veselības un drošības aizsardzību. 

Atbilstoši CLP regulas I pielikuma 3.9.2.10.4. iedaļai, lai nodrošinātu īpašu veselības aizsardzību 
un drošību, kā papildelements jāizskata piesātinātu tvaiku koncentrācija. Tādēļ, ja klasificētā 
viela ir īpaši gaistoša un ja bīstamība jau nav aprakstīta vispārējos “P” apzīmējumos, lai uzsvērtu 
tās nozīmi, var pievienot papildu drošības prasību apzīmējumu (piemēram, “Īpaši piesātināta 
tvaika spiediena dēļ jāievēro īpaša/papildu uzmanība”). (Vielām, kurām efektīvās koncentrācijas 
attiecība pie ≤ 4h SVC 20°C ir ≤ 1/10). 

Lai gan tālāk norādītais ES īpašais bīstamības apzīmējums “Atkārtota iedarbība” neatbilst STOT-
RE kritērijiem, to var lietot piemērotās situācijās: 

EUH066 - “Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu” (sk. 3.2. nodaļu 
par kodīgu/kairinošu iedarbību uz ādu). 

3.9.5 Pārklasificēšana vielām un maisījumiem, kas klasificēti STOT-RE klasē saskaņā ar 
DSD un DPD direktīvu  

Klasificēšana kā STOT-RE atbilstoši CLP regulai ir pielīdzināma R48/X klasifikācijai atbilstoši DSD 
direktīvai. Jāizskata arī vielas un maisījumi, kas pašreiz klasificēti kā R33, jo CLP regulā pašreiz 
nav atbilstošas klasifikācijas. Tomēr atšķirības ir ceļš-ceļš ekstrapolācijas pieejā. 

3.9.5.1 Vai STOT-RE vielām vai maisījumiem iespējama tieša klasifikācijas un 
marķēšanas pārveidošana? 

Iespējama tieša vielu vai maisījumu, kas klasificēti kā R48 /X, klasifikācijas pārveidošana, jo 
klasificēšanas kritēriju pamatā ir deva un toksiskās ietekmes nopietnība, un šie kritēriji ir līdzīgi 
CLP regulai un DSD direktīvai. Tomēr dažos gadījumos dati var būt jāpārskata sakarā ar 
kategorijas izmaiņu. 

Vielas un maisījumi, kas klasificēti kā R48/23, R48/20 (tvaikiem), R48/24 un/vai R48/25, ir 
klasificējami STOT-RE 1. kategorijā, jo CLP regulā salīdzinājumā ar DSD direktīvu nepieciešama 
mazāk nopietna nelabvēlīgā ietekme un lielākas orientējošās vērtības. Jāņem vērā, ka pastāv 
viens izņēmums, t. i., putekļi/migla/tvaiki ar ED > 0,02 un ≤ 0,025 mg/l/6h, kas atbilstoši DSD 
direktīvai ir klasificēti R48/23 kategorijā, saskaņā ar CLP regulu var netikt klasificēti 1. 
kategorijā. SCL noteikšanu var apsvērt vielām, kam noteiktās STOT-RE vērtības ir nepārprotami 
mazākas par orientējošajām vērtībām (3.9.2.6. nodaļa).

Visas vielas vai maisījumi, kas klasificēti kā R48/20 (putekļi/migla/tvaiki), R48/21 un/vai 
R48/22, parasti tiek klasificēti vismaz STOT-RE 2. kategorijā. Turklāt putekļi/migla/tvaiki ar ED 
> 0,2 un ≤ 0,25 mg/l/6h, kas atbilstoši DSD direktīvai klasificēti R48/20 kategorijā, saskaņā ar
CLP regulu var netikt klasificēti. Tomēr, tā kā orientējošās vērtības kopumā tiek palielinātas,
jāizvērtē nepieciešamība mazāk nopietnu iedarbību klasificēt 2. kategorijā.
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Ja klasifikācijas pārveidošanas rezultātā viens iedarbības ceļš ir klasificēts STOT-RE 
1. kategorija, bet cits — STOT-RE 2. kategorija, jāveic klasificēšana tikai 1. kategorijā (abiem
iedarbības ceļiem). Pretēji DSD direktīvai, saskaņā ar kuru iedarbības ceļš ir iekļauts klasifikācijā
un korelē ar testētiem iedarbības ceļiem (vai iegūts ekstrapolējot), atbilstīgi CLP regulai
iedarbības ceļš jānorāda tikai gadījumos, kad ir nepārprotami pierādīts, ka bīstamību neizraisa
citi iedarbības ceļi.

Tāpēc atkārtoti jāizvērtē STOT-RE iedarbības ceļam raksturīgie dati. Nepieciešama arī atkārtota 
izvērtēšana, jo bīstamības apzīmējumā jānorāda STOT-RE primārais mērķorgāns. 

3.9.5.2 STOT-RE datu atkārtota izvērtēšana 
Gāzēm, kas klasificētas kā R48/20 vai R48/23, jāveic atkārtota izvērtēšana, jo orientējošās 
vērtības mainās no vispārīgām orientējošajām vērtībām mg/l putekļiem un miglām, tvaikiem un 
gāzēm uz specifisko orientējošo vērtību, kas izteikta ppm. 

Vielām vai maisījumiem, kas nav klasificēti STOT-RE klasē, tostarp vielām vai maisījumiem, kas 
ir klasificēti kā R33, jāveic atkārtota izvērtēšana, jo saskaņā ar CLP regulu klasificēšanai 
nepieciešama mazāk nopietna nelabvēlīgā ietekme un lielākas orientējošās vērtības, nekā 
noteikts DSD direktīvā. Turklāt tagad ietekme uz cilvēkiem klasificēšanas nolūkiem tiek izskatīta 
vispārīgi, bez iedarbības līmeņa ierobežojumiem. 

3.9.6 STOT-RE klasificēšanas piemēri 

PIEZĪME. Piedāvātie klasificēšanas piemēri attiecas tikai uz STOT-RE. 

Marķēšanu veic tikai attiecībā uz bīstamības apzīmējumiem (apzīmējums attiecībā uz skartajiem 
orgāniem = mērķorgāniem). 

3.9.6.1 Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu vielu piemēri 
3.9.6.1.1 1. piemērs: hidroksilamīns/hidroksilamīna sāļi (CAS Nr. 7803-49-8)

Izvērtēšanas/klasificēšanas kritēriju piemērošana un lēmums par klasifikāciju: atšķirīga ilguma 
pētījumu lietošana, Habera likums, ekspertu slēdziens. 

Pieejamā informācija 

1. Pieredze ar cilvēkiem: informācija nav pieejama.

2. Par dzīvniekiem iegūti dati:

Priekšvēsture: 

Hidroksilamīns un tā sāļi ir tieši MetHb ražotāji pretēji aromātiskajiem amīniem, kuriem 
nepieciešama metaboliska aktivācija (XI/484/92).
Ir pieejami vairāki pētījumi, kuros pēc atkārtotas iedarbības tiek izvērtēta toksicitāte: 

• 4 nedēļu dzeramā ūdens pētījums (BASF, 1989);

• 3 mēnešu dzeramā ūdens pētījums (BASF, 1989);

• kombinēts hronisks/kancerogenitātes pētījums dzeramajam ūdenim žurkām
(BASF, 2001).

Lai gan kritērijos nav precīzi norādīts, “... parasti jāizmanto ilgstošākais pētījums”. 

• 3 mēnešu pētījumā ar devas līmeni 21 mg/kg ķermeņa svara novēroja tikai “nelielu līdz
vidēju hematotoksisku ietekmi”. Tādēļ šī deva nav pietiekama ED, lai izraisītu
“nozīmīgu/nopietnu” iedarbību. Tomēr var secināt, ka, izmantojot interpolāciju, tiks
iegūta ED, kas ir 2. kategorijas orientējošo vērtību diapazonā (10-100 mg/kg ķermeņa
svara).
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• Pamatojoties uz trīs mēnešu pētījumu, tiek piemērota klasificēšana 2. kategorijā.

Kombinētā hroniskā/kancerogenitātes pētījumā (BASF, 2001) pēc 12 un 24 mēnešiem 
novērotās ietekmes izvērtējamas atsevišķi. 

12 mēnešu pētījums 

• 0 ppm (kontrole): tēviņiem un mātītēm hemosiderīna uzkrāšanās zemā līmenī (liesa);

• 5 ppm (tēviņiem 0,3 mg un mātītēm 0,4 mg/kg ķermeņa svara dienā): nav vielas
izraisītas ietekmes, tēviņiem un mātītēm hemosiderīna uzkrāšanās zemā līmenī
salīdzinājumā ar kontroles grupu;.

• 20 ppm (tēviņiem 1,1 mg un mātītēm 1,6 mg/kg ķermeņa svara dienā): šajā
gadījumā salīdzinājumā ar kontroles grupu tēviņu liesās novēroja vidējās pakāpes
hemosiderīna nogulsnes, mātītēm — zemas pakāpes hemosiderīna nogulsnes. Šī
ietekme nav uzskatāma par nopietnu, jo hematoloģisko izmeklējumu rezultātos netika
konstatēts nekas, kas liecinātu par anēmiju. To apstiprina fakts, ka šajā grupā
nenovēroja būtisku (1/10 vidēju un 1/10 nopietnu tēviņu kontroles grupā)
ekstramedulāru asinsradi. Histopatoloģiskajā izmeklēšanā konstatēja, ka liesa nebija
bojāta morfoloģiskajā līmenī. Tādēļ tēviņiem šī deva uzskatāma par NOAEL, bet
mātītēm — par NOEL.

• 80 ppm (tēviņiem 4,5 mg un mātītēm 6,2 mg/kg ķermeņa svara dienā): klīniskie un
ķīmiskie rezultāti tēviņiem tiek izvērtēti kā vāja anēmija (piemēram, RBC, HB un HT
samazinājums (< 10%), sākotnēji MCS palielinājās un pēc tam kompensatori
normalizējās) un mātītēm arī kā vāja anēmija (RBC samazinājums < 12%, HB < 10%
un HT < 10%). MCV, PL T  u n  R E T ,  k ā  a r ī  Howell-Jolly antivielu
palielinājums tiek uzskatīts par kompensatoru iedarbību un norāda, ka kritēriju
ietvaros kaulu smadzenes joprojām reaģē, t. i., tas nenorāda, ka “... ir samazināta
eritrocītu ražošana kaulu smadzenēs”. Vienīgi neliels Heinz antivielu palielinājums
uzskatāms par vāju hematotoksisku ietekmi. No histopatoloģijas viedokļa ietekmes
(hemosiderīna uzkrāšanās, ekstramedulāra asinsrade) uzskatāmas par anēmijas
pazīmēm, bet ne vārda “nopietnas” nozīmē (mātītēm iedarbība bija izteiktāka nekā
tēviņiem). Tādējādi novērotā ekstramedulārā asinsrade ir kompensējoša funkcionālās
pretreakcijas ziņā.

Novērtējums 

12 mēnešu pētījumā robežvērtības 25 un 2,5 mg/kg ķermeņa svara dienā (100 mg/kg 
ķermeņa svara dienā: 4) uzskatāmas attiecīgi par STOT-RE 1. un 2. kategoriju. Devas līmenī 
1,1 (m) vai 1,6 mg/kg ķermeņa svara dienā (f) netika novērota hematotoksiska ietekme, 
ekstramedulāra asinsrade vai ievērojamas hemosiderīna nogulsnes. Ietekme 4,5 (f) 
un 6,2 (m) mg/kg ķermeņa svara dienā uzskatāma par vāju anēmiju, tomēr paredzams, ka 
izteiktāku ietekmi var sagaidīt pie vērtībām, kas ir lielākas par robežvērtību (25 mg/kg 
ķermeņa svara dienā). Tādēļ klasificēšana 2. kategorijā šķiet pamatota. 

24- mēnešu pētījums

Pretēji 12 mēnešu pētījumam netika veikta pilnīga hematoloģiskā izmeklēšana, t. i., tika 
izvērtēti tikai morfoloģiskie parametri, nevis veikta pilnīga histopatoloģiskā izmeklēšana. 
Tika iegūti šādi klasificēšanai būtiski rezultāti (izņemot neoplāzijas): 

• ppm (tēviņiem 0,2 mg un mātītēm 0,4 mg/kg ķermeņa svara dienā): ietekme, kas nav
neoplastiska;

• 20 ppm (tēviņiem 1 mg un mātītēm 1,6 mg/kg ķermeņa svara dienā): palielināta
hemosiderīna nogulšņu proporcija liesās mātītēm, bet netiek novērota ekstramedulāra
asinsrade, kas pierāda, ka iepriekš nebija skaidri izteiktas anēmijas.
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Piezīme 

Fakts, ka 12 mēnešu pētījumā šajā devas līmenī hemosiderīnu noteica tikai tēviņiem un 24 
mēnešu pētījumā tā daudzums bija palielināts tikai mātītēm, pierāda, ka bija tikai robežstāvokļa 
ietekme. 

• 80 ppm (tēviņiem 3,7 mg un mātītēm 6,2 mg/kg ķermeņa svara dienā): atkal atkārtoti
tika novērota hemosiderīna uzkrāšanās un ekstramedulāra asinsrade, tomēr nekāda
nopietna hematoloģiska vai histopatoloģiska ietekme netika konstatēta. Turklāt
pētījuma rezultāti nenorāda, ka anēmijas dēļ kāds dzīvnieks būtu nomiris priekšlaicīgi.

Piezīme 

12 mēnešu pētījumā netika novērota ietekme ne uz aknām, ne uz nierēm. 3 mēnešu pētījumā 
tēviņiem bija palielināts tikai relatīvais aknu svars pie augstākās devas; 3 un 24 mēnešu 
pētījumos pie augstākās devas abiem dzimumiem tika novērota tikai maznozīmīga ietekme 
(difūza hemosiderīna uzkrāšanās aknās). 

Novērtējums 

24 mēnešu pētījuma rezultāti liecina, ka pēc 12 mēnešu iedarbības novērotā ietekme nav būtiski 
palielinājusies. 

Klasifikācija un marķēšana 

Klasifikācija. Pamatojoties uz 3 mēnešu pētījumu un būtiskāko 12 mēnešu pētījumu 
izvērtēšanu, izmantojot ekspertu slēdzienu, tiek piemērota klasificēšana 2. kategorijā. 

Marķēšana. Bīstamības apzīmējums: H373 Var izraisīt asinsrites sistēmas bojājumus ilgstošas 
vai atkārtotas iedarbības rezultātā. 

(Sk. arī ECBI/ 14/3/ ADD 3 (2003) and ECBI/56/04 Rev 1 in EU Commission Meeting of the 
Commission Working Group on C&L of Dangerous Substances ECBI/139/04 Rev.2) 
[http://apps.kemi.se/hclass/]) 

3.9.6.1.2 2. piemērs: 2-butin-1,4-diols (EK Nr. 203-788-6, CAS Nr. 110-65-6)

Pašreizējā klasifikācija saskaņā ar DSD direktīvu: Xn; R48/22 

Izvērtēšanas/klasificēšanas kritēriju piemērošana un bīstamības apzīmējumu noteikšana 
attiecībā uz toksisku ietekmi uz īpašiem mērķorgāniem un attiecībā uz iedarbības ceļu. 

Pieejamā informācija 

1. Pieredze ar cilvēkiem: informācija nav pieejama.

2. Par dzīvniekiem iegūti dati:

• 28 dienu pētījums iedarbībai caur muti;

• 28 dienu pētījums ieelpošanai;

• akūta toksicitāte pēc iedarbības caur muti: LD50 žurkām 132 mg/kg ķermeņa
svara (tēviņiem) un 176 mg/kg ķermeņa svara (mātītēm)-> 3. kategorija;

• akūta toksicitāte pēc iedarbības caur ādu: LD50 424 mg/kg ķermeņa svara
(tēviņiem) un 983 mg/kg ķermeņa svara (mātītēm) -> 3. kategorija;

• akūta toksicitāte ieelpojot: LC50 žurkām 0,69 mg/l -> 2. kategorija;

• kodīgums pētījumos ar dzīvniekiem (1. kategorija).

STOT-RE iedarbība caur muti: 

28 dienas žurkām iedarbība caur muti (mākslīgi barojot): devas 0; 1; 10; 50 mg/kg ķermeņa 
svara dienā 
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• 1 mg/kg ķermeņa svara: NOEL;

• 10 mg/kg ķermeņa svara: LOEL;

• palielināts aknu svars (statistiski nav nozīmīgs);

• izmaiņas aknās un liesā (nav skaidri aprakstīta nopietnība);

• samazināts RBC skaits mātītēm, bet nav citu asins ķīmijas izmaiņu;

• histopatoloģija: 2/10 tēviņiem un 3/10 mātītēm novēroja parenhīmas šūnu tūsku, kā
arī hepatocītu kodolu un nukleāro šūnu polimorfismu. Šī ietekme uzskatāma par
tādu, kas nav “nozīmīga un/vai nopietna toksiska iedarbība”;

• 50 mg/kg ķermeņa svara: mirstība (3/8 tēviņiem, 3/8 mātītēm), mirstību izraisošā
hepatoksicitāte un nefrotoksicitāte; izdzīvojušajām žurkām nav aprakstīta noteikta
hepatotoksicitāte un nefrotoksicitāte;

• hematoloģija: RBC skaita samazinājums tēviņiem un mātītēm par apm. 20%, HB —
21%, hematokrīta samazinājums par 11%. Šī ietekme uzskatāma par “vidēju
hematotoksicitāti”.

Secinājumi par augstākās devas grupu: nopietna iedarbība. 

Novērtējums 

Vielai ir augsta akūtā toksicitāte (s.a.). Tā kā koeficients starp akūtu LD50 un subakūtu letālo 
devu (20 lietošanas reizes) ir tikai 2–3, var pieņemt, ka vielai ir mazs akumulācijas potenciāls. 
No otras puses, 4 nedēļu pētījumā bija strauja reakcija uz devu, tāpēc intrapolējot var secināt, 
ka pie 30 mg/kg ķermeņa svara paredzama vidēja, nevis “nozīmīga/nopietna” toksicitāte; 
4 nedēļu pētījumā pēc Habera likuma 30 mg/kg ķermeņa svara ir 1. kategorijas orientējošā 
vērtība: 10 mg/kg ķermeņa svara x 3. 

STOT-RE ieelpojot 

Derīgā 4 nedēļu ieelpošanas pētījumā (tvaiki) žurkas tika pakļautas 0,5; 5 un 
25 mg/m3/6h dienā iedarbībai: 

• 0,5 mg/m3 NOAEC vietējai ietekmei elpceļos;

• mg/m3: minimāla un neliela fokāla plakanšūnu metaplāzija un balsenes iekaisums;

• 25 mg/m3: minimāla un neliela fokāla plakanšūnu metaplāzija un balsenes iekaisums;

• 25 mg/m3: sistēmiska iedarbība NOAEC, tostarp hematoloģijas, klīniskās ķīmijas,
histopatoloģijas un neiropatoloģijas izmeklējumi.

Novērtējums 

Sistēmiska ietekme netika novērota līdz augstākajai testētai koncentrācijai. Tā kā viela ir 
klasificēta kā kodīga, paredzams tvaiku izraisīts elpceļu kairinājums, kas tika novērots minimālā 
un nelielā pakāpē, ieelpojot 5-25 mg/m3. Tiek pieņemts, ka pie lielākām koncentrācijām 
kairinājums palielinātos. Kodīguma/kairinājuma ietekme ir aprakstīta klasē “Kodīgs”, 
1. kategorijā, tāpēc ieelpošanai netiek veikta klasificēšana STOT-RE klasē.

Klasifikācija un marķēšana

Klasifikācija. Iedarbībai caur muti ieteicama 2. kategorija, jo 4 nedēļu pētījumā nopietna 
iedarbība novērota orientējošo vērtību 30-300 mg/kg ķermeņa svara ietvaros. Atbilstoši 
pierādījumu daudzuma pieejai secināms, ka šāda nozīmīgā iedarbība nav novērota pie devas 
zem 30 mg/kg ķermeņa svara, kas ir 1. kategorijas robežkoncentrācija. 

Klasificēšana, izmantojot ieelpošanas ceļu, nav nepieciešama, jo lielākā testētā koncentrācija 
uzrādīja tikai vietēju ietekmi, bet sistēmiska iedarbība netika novērota. Attiecīgajā klasifikācijā 
tiek aprakstīta vietējā ietekme (kodīgums/kairinājums). 
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Marķēšana. Bīstamības apzīmējums: H373 var izraisīt aknu un nieru bojājumus ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības rezultātā. 

Piezīme. Tā kā iedarbībai caur muti viela ir klasificēta STOT-RE klasē un iedarbībai caur ādu nav 
nepārprotami izslēgta īpašā toksicitāte (drīzāk to var paredzēt sakarā ar augstu absorbciju caur 
ādu pie akūtas toksicitātes, kas ir klasificēta 3. kategorijā), pamatojoties uz klasifikāciju 
iedarbībai caur muti, jāpiemēro bīstamības apzīmējums STOT-RE kopumā, nenorādot iedarbības 
ceļu. 

(Sk. arī riska novērtēšanas pārskatu BUT-2YNE-1,4-DIOL; EC 2005. Tas ir pieejams 
ECHA tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/documents/10162/49324502-03ba-4005-8800-
b2bebf924d2d) 

3.9.6.1.3 3. piemērs: XYZ

Izvērtēšanas/klasificēšanas kritēriju piemērošana un bīstamības apzīmējumu noteikšana 
attiecībā uz īpašiem mērķorgāniem un iedarbības ceļu. 

Pieejamā informācija 

• Pētījumi ar cilvēkiem: informācija nav pieejama.

• Par dzīvniekiem iegūti dati:

Galvenie dati par hronisku toksicitāti (pasvītrots ES klasificēšanai) CLP regula Atkārtota 
iedarbība (STOT) 
klasifikācija Pētījuma veids - ietekme NOAEL 

ppm (mg/kg 
ķermeņa svara 

dienā) 

LOAEL 
ppm (mg/kg 

ķermeņa svara 
dienā) 

Pele, iedarbība caur muti 28 
dienas - 

0, 300, 600, 1200 ppm 

(M: 0, 51-58, 101-115, 177-226 
mg/kg ķermeņa svara dienā, F: 
0, 59-66, 111-127, 221-281 
mg/kg ķermeņa svara dienā) 

hematoloģiskas izmaiņas M ( 
RBC skaits, Hb, Ht) 

M: nav NOAEL 

F: 300 (59-66) 

M: 300 (51-58) 

F: 600 (111-127) 

2. kategorija, pamatojoties uz
ietekmi uz asinīm

žurka, iedarbība caur muti, 13 
nedēļas 

0, 50, 500, 1000 ppm 

(M: 0, 3,5, 38, 67 mg/kg 
ķermeņa svara dienā, F: 0, 4, 
38, 80 mg/kg ķermeņa svara 
dienā) 

hematoloģiskas izmaiņas F ( 
RBC skaits, Hb, Ht) 

50 

(M: 3,5, F: 4) 

500 

(M: 38, F: 38) 

2. kategorija, pamatojoties uz
ietekmi uz asinīm

žurku tēviņi, iedarbība caur muti 
30, 60, 90 dienas - 0, 5, 10, 25 
mg/kg ķermeņa svara dienā 
(mākslīgi barojot) 

(pieejamā literatūra) 

mirstība pie 5 (5/25), 10 (7/25) 
un 25 (8/25) mg/kg ķermeņa 
svara 

Pamatojoties uz šo pētījumu, 
klasifikācija nav jānosaka, jo 
visās trijās grupās novērotā 
mirstība ir pretrunīga 
salīdzinājumā ar citiem šai sugai 
veiktajiem būtiskiem pētījumiem 
(mirstība nav saistīta ar devu, 
daži dzīvnieki (2/6) nomira jau 
pēc 30 dienām pie 5 mg/kg 
ķermeņa svara devas) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/49324502-03ba-4005-8800-b2bebf924d2d
http://echa.europa.eu/documents/10162/49324502-03ba-4005-8800-b2bebf924d2d


Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 474 

Galvenie dati par hronisku toksicitāti (pasvītrots ES klasificēšanai) CLP regula
Atkārtota iedarbības
(STOT) klasifikācija 

Pētījuma veids - ietekme   

Žurka, iedarbība caur muti, 2 gadi 

0, 30, 150, 300 ppm 

(M: 0, 1,46, 7,31, 14,66 mg/kg 
ķermeņa svara dienā, F: 0, 1,8, 
8,86, 18,57 mg/kg ķermeņa 
svara dienā) masas uz 
plakstiņiem: 1 F/50 pie 150 ppm, 
5 M/50 & 3 F/49 pie 300 ppm 

eritroīdu parametru izmaiņas ( 
RBC skaits,  MC Hb,  MCV F 
pie 300 ppm) 

ekstramedulāra asinsrade aknās 
(M: 150 un 300 ppm, F: 300 
ppm), liesās 

 mieloīdo hiperplāzija BM,
augšstilba kaulā un krūšu kaulā F
pie 300 ppm

 asinsizplūdumi mezentērija
limfmezglos pie 150 un 300 ppm

30 
(M: 1,46, F: 1,8) 

150 
(M: 7,31, F: 8,86) 

2. kategorija,
pamatojoties uz
ietekmi uz asinīm
(hemolītiskā anēmija
un kompensatorie
mehānismi)

žurka, iedarbība caur muti, 80 
nedēļas 
M: 0, 5, 20, 52 mg/kg ķermeņa 
svara dienā 
F: 0, 6, 26, 67 mg/kg ķermeņa 
svara dienā (pieejamā literatūra) 

ataksijas sindroms F pie 67 
mg/kg ķermeņa svara dienā 
(neparasta gaita). Šīm žurkām 
stāvoklis pasliktinājās, izraisot 
paralīzi posteriori no lumbārā 
rajona, pakaļkāju atrofiju. CNS 
vai PNS nav specifisku 
histopatoloģisku bojājumu. 

Neklasificē (ietekme 
virs robežvērtībām) 

žurkas, iedarbība caur muti, 104 
nedēļas - 0, 3, 30, 300 ppm 
(M: 0, 0,1, 1,2, 11,6 mg/kg 
 ķermeņa svara dienā 
F: 0, 0,1, 1,4, 13,8 mg/kg ķermeņa 
 svara dienā (pieejamā literatūra) 

anēmija pie 300 ppm (F) (nevis 
pie 30 ppm) 

sēžas nerva regresīvas izmaiņas 
(deģenerācija) un apakšstilbu 
muskuļu atrofija F pie 300 ppm, 
bet nav neiroloģisku pazīmju 

miokarda bojājumu progresija 
pie 300 ppm 

2. kategorija,
pamatojoties uz
ietekmi uz asinīm un
nervu sistēmu

NOAEL  
ppm (mg/kg 

ķermeņa svara 
dienā 

LOAEL 
ppm (mg/kg 

ķermeņa 
svara dienā) 
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Klasifikācija un marķēšana 

XYZ klasifikācija: STOT-RE 2. kategorija. 

Marķēšana 

• Simbols: GHS08;

• Signālvārds: Uzmanību;

• Bīstamības apzīmējums: H373 Var izraisīt asinsrites un nervu sistēmas bojājumus
ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Pamatojums. Par ietekmi uz asinīm tiek ziņots tikai divu sugu (peļu, žurku) gadījumā pietiekami 
zemās devās, lai pamatotu klasificēšanu 2. kategorijā. Tikai žurku gadījumā tiek ziņots par 
ietekmi uz nervu sistēmu pietiekami zemās devās, lai pamatotu klasificēšanu 2. kategorijā. 

3.9.6.2 Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu vielu piemēri 

3.9.6.2.1 4. piemērs: MCCP (vidējās ķēdes hlorētie parafīni) = alkāni, C14- 17, hloro- (EC
Nr. 287-477-0, CAS Nr. 85535-85-9)

Kritēriju piemērošana izvērtēšanas/klasificēšanas nolūkiem attiecībā uz mehānismiem, kuri nav 
būtiski cilvēkiem (3.9.2.5.3. nodaļa). 

Pieejamā informācija: 

• pētījumi ar cilvēkiem: informācija nav pieejama;

• par dzīvniekiem iegūti dati: skatīt kopsavilkumu.

Galvenie dati par hronisku toksicitāti. Atkārtotas iedarbības datu kopsavilkums 

Vienīgie pieejamie dati attiecas uz vairākiem iedarbības caur muti devas pētījumiem 
(ilgumā līdz 90 dienām), kuros grauzējiem tika pētīta MCCP atkārtotas devas toksicitāte 
(C14-17, 40 % vai 52% hlorētiem parafīniem). Tomēr tikai divos pētījumos iegūta noderīga 
informācija par reakciju atkarībā no devas attiecībā uz klasificēšanu un marķēšanu 
(IRDC 1984, Poon et al., 1995). Citi pētījumi, kas ir detalizēti aprakstīti ESR RAR, tika 
veikti pie salīdzinoši lieliem iedarbības līmeņiem un parasti bija mehāniski pētījumi, kuros 
novēroja aknu un vairogdziedzera mijiedarbību, kā arī ietekmes uz šiem orgāniem 
būtiskumu attiecībā uz cilvēku veselību. 

Žurkām aknas, vairogdziedzeris un nieres ir MCCP atkārtotas devas toksiskās ietekmes 
mērķorgāni. 

CLP regula 
Atkārtota 
iedarbības (STOT) 
klasifikācija Pētījuma veids - ietekme NOAEL ppm 

(mg/kg 
ķermeņa svara 

dienā) 

LOAEL ppm 
(mg/kg 

ķermeņa svara 
dienā) 

žurka, iedarbība caur muti, 97/98 
nedēļas 

M:  0, 15, 150, 300 ppm (0, 3, 

24, 50 mg/kg ķermeņa svara 
dienā) 

F: 0, 15, 300, 600 ppm (0, 3, 57, 

112 mg/kg ķermeņa svara dienā) 

tīklenes atrofija pie ≥ 150 ppm 
( vai tīklenes ārējā graudainā
šūnu slāņa neesamība)
 eritrocītu apgrozījums

15 

(M: 5,2, F: 3,1) 

2. kategorija,
pamatojoties uz
ietekmi uz asinīm

2. kategorija,
pamatojoties uz
ietekmi uz tīkleni

Galvenie dati par hronisku toksicitāti (pasvītrots ES 
klasificēšanai) 
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Galvenie dati par hronisku toksicitāti. Atkārtotas iedarbības datu kopsavilkums 

Aknu svara un enzīmu aktivitātes palielināšanās žurkām pie iedarbības līmeņiem 36 
mg/kg ķermeņa svara dienā vai vairāk (Poon et al., 1995). Šī ietekme uzskatāma par 
daļu no adaptīvās reakcijas uz metabolisma vajadzību palielināšanos. Pastāv arī 
iespēja, ka sava loma ir peroksisomu proliferācijai. Šie rezultāti nepamato 
klasificēšanu. Pie lielākiem iedarbības līmeņiem (aptuveni 360 mg/kg ķermeņa svara 
dienā) žurkām novēroja atsevišķu šūnu nekrozi (Poon et al., 1995), bet šī vērtība ir 
lielāka par klasificēšanas robežvērtību. 

Pētījumā, kas ilga 90 dienas, novēroja palielinātu vairogdziedzera svaru tikai pie 
lielākās testētās iedarbības devas – 625 mg/kg ķermeņa svara dienā (IRDC 1984). 
Histopatoloģiski līdz pat zemākajam testētajam iedarbības līmenim tika novēroti 
bojājumi, piemēram, hiperplāzija (piemēram, 0,4 mg/kg ķermeņa svara dienā saskaņā 
ar Poon et al., 1995), ko pavada ar iedarbību saistītas nopietnības palielināšanās. 
Tomēr, pat iedarbībai palielinoties trīskārt, nopietnība bija robežās no “vājas” līdz 
“vidējai”. Uzskatāms, ka vairogdziedzera izmaiņas (palielināts svars un folikulāra 
hipertrofija, kā arī hiperplāzija) rodas šā orgāna atkārtotas stimulēšanas rezultātā, ko 
izraisa labi raksturota negatīvā atgriezeniskās saites kontroles ietekme, kas rodas 
plazmā, samazinoties T4 līmenim. Tas savukārt saistīts ar aknu UDPG transferāzes 
aktivitātes palielināšanos. Cilvēkiem atšķirībā no grauzējiem ir T4 saistošā 
olbaltumviela, kas ievērojami samazina jutību pret T4 līmeņa samazināšanos plazmā un 
vairogdziedzera stimulēšanu. Tādēļ žurkām novērotā ietekme uz vairogdziedzeri 
uzskatāma par nepietiekamu iemeslu klasificēšanai. 

Pētījumā, kas ilga 90 dienas, žurku tēviņiem un mātītēm nenovēroja nelabvēlīgu 
ietekmi uz nierēm pie devas 0,4 mg/kg ķermeņa svara dienā (Poon et al., 1995). Tikai 
mātītēm pie devas 4 mg/kg ķermeņa svara dienā nierēs novēroja iekšējo medulāro 
tubulīšu dilatāciju. Šie bojājumi bija nelieli, pie lielākiem līmeņiem izmaiņu nopietnība 
un biežums palielinās tikai nedaudz (līdz 420 mg/kg ķermeņa svara dienā mātītēm). 
Apstrādātajiem tēviņiem un mātītēm pie devas 10 mg/kg ķermeņa svara dienā vai pie 
augstākas devas tika novērota ar iedarbību saistīta intestīcija iekaisuma šūnu jauktās 
populācijas sastopamības un nopietnības palielināšanās, tubulāra reģenerācija un 
minimālas deģeneratīvas izmaiņas tubulīšu epitēlijā. Pie devas 10 mg/kg ķermeņa 
svara dienā šo izmaiņu nopietnība tika izvērtēta kā “neliels daudzums” un pat pie 
augstākā iedarbības līmeņa, 625 mg/kg ķermeņa svara dienā, tā bija tikai “vāja”. Tā kā 
augstākās devas grupā novērotā iedarbība netiek uzskatīta par nopietnu, atkārtotas 
iedarbības ietekmei klasificēšana netiek ierosināta. 

Mehānikas pētījumi, kas veikti ar īsās ķēdes hlorētiem parafīniem (SCCPs, C10-13), 
norāda uz β2μ-globulīna izgulsnēšanos proksimālajos izlocītajos tubulīšos, kas žurku 
tēviņiem var būt primārais nieru toksicitātes mehānisms. 

Klasifikācija un marķēšana 

MCCP klasifikācija: STOT-RE klasifikācija nav piemērojama. 

Pamatojums 

• Ietekme uz aknām: klasificēšanu pamatojoša iedarbība (nekroze) pārsniedz
robežvērtības.

• Ietekme uz vairogdziedzeri: novērotā ietekme ir raksturīga žurkām un nepamato
klasificēšanu.

• Ietekme uz nierēm: dati nav pietiekami detalizēti, lai izvērtētu, kāda ir robežvērtībām
tuvu ietekmes vērtības pie devas 10-100 mg/kg ķermeņa svara, nevis 50 mg/kg
ķermeņa svara (DSD direktīvā noteiktā robežvērtība), bet iespējams, ka secinājumi
būtu vienādi, t. i., ka ietekme nav pietiekama, lai pamatotu klasificēšanu jebkurā
kategorijā.
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3.9.6.3     Klasificēšanas kritērijiem atbilstošu maisījumu piemēri 

3.9.6.3.1 5. piemērs

Maisījuma klasificēšanas kritēriju piemērošana: “ja ir pieejami dati par visu maisījumu” (sk. 
3.9.3.3. nodaļu). 

Pieejamā informācija 

Maisījums ar sastāvdaļu, par kuru ir aizdomas (8%), ir testēts derīgā 90 dienu ilgā pētījumā ar 
iedarbību caur muti atbilstoši TG OECD 408 un GLP. Pie devas 90 mg/kg ķermeņa svara dienā 
tika novēroti nopietni aknu bojājumi (nekroze), bet pie 30 mg/kg ķermeņa svara dienā — nelieli 
līdz vidēji aknu darbības traucējumi. NOAEL bija 9 mg/kg ķermeņa svara dienā. 

Klasifikācija un marķēšana 

Klasifikācija: STOT-RE 2. kategorija. 

Pamatojums. Klasificēšanas pamatā ir dati no derīga atbilstoša pētījuma ar dzīvniekiem, kas 
veikts visam maisījumam. Tāpēc tiek piemēroti vielu kritēriji (CLP regulas I pielikuma 
3.9.3. tabula). 

3.9.6.3.2 6. piemērs

Maisījuma klasificēšanas kritēriju piemērošana: “ja ir pieejami dati par visām maisījuma 
sastāvdaļām” (sk. 3.9.3.3. nodaļu). Vērā ņemamās maisījuma sastāvdaļas un to koncentrācijas 
ir norādītas tālāk. Jāizmanto vispārīgās robežkoncentrācijas, pieskaitīšanas metode nav 
piemērojama. 

Pieejamā informācija: 

Sastāvdaļa % w/w Klasifikācija 

1 39 nav klasifikācijas 

2 5,5 STOT-RE 1. kategorija 

3 54 nav klasifikācijas 

4 1,5 STOT-RE 2. kategorija 

Klasifikācija un marķēšana 

Maisījuma klasifikācija: STOT-RE 2. kategorija. 

Pamatojums. Visam maisījumam nav pieejami testēšanas dati attiecībā uz STOT-RE. 
Savienošanas principi nav piemērojami, jo nav pieejami attiecīgie testēšanas dati par līdzīgiem 
maisījumiem. Maisījuma klasificēšanas pamatā būs klasificētās sastāvdaļas (CLP regulas 
I pielikuma 3.9.4. tabula). 

Maisījumā ir viena STOT-RE 1. kategorijas sastāvdaļa koncentrācijā < 10%. Tāpēc maisījums 
nav klasificējams STOT-RE 1. kategorijā. Maisījumā ir viena STOT-RE 1. kategorijas sastāvdaļa 
koncentrācijā ≥ 1% un < 10%, tāpēc jāpiemēro STOT-RE 2. kategorija. STOT-RE 2. kategorijas 
sastāvdaļa ar koncentrāciju 1,5% vispār netiek ņemta vērā, jo koncentrācija ir <10 %. 

3.9.6.3.3 7. piemērs

Maisījuma klasificēšanas kritēriju piemērošana: “ja ir pieejami dati par visām maisījuma 
sastāvdaļām” (sk. 3.9.3.3. nodaļu). Maisījuma sastāvdaļas, kas jāņem vērā, un to 
koncentrācijas ir norādītas tālāk. Jālieto vispārīgās robežkoncentrācijas, bet, ja ir pieejamas 
specifiskās robežkoncentrācijas, tām dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgajām 
robežkoncentrācijām un pieskaitīšanas princips netiek piemērots. 
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Pieejamā informācija 

Sastāvdaļa Klasifikācija Koncentrācija 
(% w/w) 

Maisījuma 
klasifikācija 

Piezīmes 

A STOT-RE 1. kategorija 0,1 SCL 0,2% 

B STOT-RE 1. kategorija 9 

Klasifikācija un marķēšana 

Maisījuma klasifikācija. STOT-RE 2. kategorijas pamatā ir 9  B vielas, kas ir ≥ 1% un < 10%; 
A viela netiek ietverta maisījuma klasificēšanā, jo A vielas koncentrācija ir < 0,2% (SCL) un 
abu sastāvdaļu pieskaitīšana nav paredzēta. 

3.9.6.3.4 8. piemērs

Maisījuma klasificēšanas kritēriju piemērošana: “ja ir pieejami dati par visām maisījuma 
sastāvdaļām” (sk. 3.9.3.3. nodaļu). Vērā ņemamās maisījuma sastāvdaļas un to koncentrācijas 
ir norādītas tālāk. Jālieto vispārīgās robežkoncentrācijas, bet, ja ir pieejamas specifiskās 
robežkoncentrācijas, tām dodama priekšroka salīdzinājumā ar vispārīgajām 
robežkoncentrācijām un netiek piemērots pieskaitīšanas princips. 

Pieejamā informācija 

Sastāvdaļa Klasifikācija Koncentrācija (% w/w) Piezīmes 

A STOT-RE 1. kategorija 0,3 SCL 0,2% 

C STOT-RE 2. kategorija 9 

Klasifikācija un marķēšana 
Maisījuma klasifikācija. STOT-RE 1. kategorija, jo A vielas koncentrācija, pat ja tā ir mazāka par 
vispārīgo robežkoncentrāciju, pārsniedz SCL; C viela neietekmē klasifikāciju. 

3.9.6.4     Klasificēšanas kritērijiem neatbilstošu maisījumu piemērs 

3.9.6.4.1 9. piemērs

Maisījuma klasificēšanas kritēriju piemērošana: “ja ir pieejami dati par visām 
maisījuma sastāvdaļām” (sk. 3.9.3.3. nodaļu); vērā ņemamās maisījuma sastāvdaļas un to 
koncentrācijas ir norādītas tālāk. Jāizmanto vispārīgās robežkoncentrācijas, pieskaitīšanas 
metode nav piemērojama.  

Pieejamā informācija: 

Sastāvdaļa Koncentrācija (% w/w) Klasifikācija 

1 39 Neklasificē 

2 9 STOT-RE 2. kategorija 

3 49,5 Neklasificē 

4 2,5 STOT-RE 2. kategorija 
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Klasifikācija un marķēšana 

Maisījuma klasifikācija: Neklasificē. 

Pamatojums. Visam maisījumam nav pieejami testēšanas dati attiecībā uz STOT-RE. 
Savienošanas principi nav piemērojami, jo nav pieejami attiecīgie testa dati par līdzīgiem 
maisījumiem (CLP regulas I pielikuma 3.9.4. tabula). 

Maisījuma klasificēšanas pamatā ir klasificētās sastāvdaļas. Neviena no sastāvdaļām nav 
klasificēta STOT-RE 1. kategorijā. Tādēļ maisījums nav klasificējams STOT-RE 1. kategorijā. 

Lai gan STOT-RE 2. kategorijas sastāvdaļu summa (11,5%) ir lielāka par vispārīgo 
robežkoncentrāciju, kas ir 10%, maisījums nav klasificējams. Tas ir tādēļ, ka STOT-RE nav 
piemērojama pieskaitīšanas pieeja un neviena no atsevišķām maisījuma sastāvdaļām nav 
koncentrācijā ≥ 10%. 

3.9.7 Atsauces 

Muller, A. et al (2006) Regulatory Toxicology and Pharmacology 45, 229-241. 
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4 4. DAĻA: BĪSTAMĪBA VIDEI 

4.1 BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI 

4.1.1 Ievads  

Norādījumi par šo kritēriju piemērošanu saistībā ar ūdens vidi ir izstrādāti OECD un kā 9. un 
10. pielikums ir iekļauti “Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā
sistēma” jeb ANO GHS (Apvienoto Nāciju Organizācijas 3. pārskatītā 2009. gada GHS versija).
Šīs nodaļas un jo īpaši dažu tās pielikumu teksta pamatā galvenokārt ir 3. pārskatītās 2009.
gada ANO GHS versijas teksts. ANO GHS 9. un 10. pielikumā dotie norādījumi attiecas uz
vielām, bet ne uz maisījumiem, tādēļ dažas daļas ir nedaudz pārskatītas, lai ņemtu vērā
jaunākos sasniegumus un ECHA dokumentus ar papildu norādījumiem, turklāt šajā nodaļā ir
ietverti norādījumi par maisījumu klasificēšanu, kā arī vielu un maisījumu klasificēšanas piemēri.

4.1.2 Darbības joma 
I pielikums: 4.1.1.3.1. iedaļa. Lai vielas un maisījumus klasificētu pēc bīstamības videi, 
jānosaka to radītā bīstamība ūdens videi. Ūdens vidi aplūko saistībā ar ūdenī mītošajiem 
ūdens organismiem un ūdens ekosistēmu, kuras daļa tie ir. Akūtas (īstermiņa) un ilgtermiņa 
bīstamības noteikšanas pamats tāpēc ir vielas vai maisījuma toksicitāte ūdens videi, kaut arī 
to modificē, attiecīgi ņemot vērā turpmāko informāciju par sadalīšanos un bioakumulāciju.  

Klasificēšanas shēmas izveides mērķis ir identificēt ķīmiskās vielas, kas tām raksturīgo īpašību 
dēļ apdraud ūdens vidi – gan saldūdens, gan jūras ekosistēmas. Uz šo vides jomu attiecas 
lielākā daļa pieejamo datu par vairākumu vielu. Šī klasifikācijas shēma ir ierobežota ar to, ka 
tajā vēl nav ietverti ne ūdens nosēdumi, ne arī ūdens barības ķēdes augšgalā esošie augstākie 
organismi, lai gan uz tiem daļēji var attiekties izvēlētie kritēriji.  

Kaut arī darbības joma ir ierobežota, ir vispāratzīts, ka šī vides joma ir neaizsargāta, jo skar 
daudz kaitīgu vielu un šo vidi apdzīvojošie organismi var būt ļoti jutīgi. Tas ir arī sarežģīti, jo 
jebkurai sistēmai, kuras mērķis ir identificēt bīstamību videi, ietekmi uz ekosistēmām jāmēģina 
noteikt plašākā mērogā, nevis tikai uz atsevišķiem sugas populācijas pārstāvjiem, tomēr 
praktisku iemeslu dēļ ir izvēlēta ierobežota specifisku īpašību kopa, ar kuras palīdzību ir vislabāk 
aprakstāma akūtā (īstermiņa) un ilgtermiņa bīstamība – akūta toksicitāte ūdens videi, hroniska 
toksicitāte ūdens videi, datu trūkums par ātru sadalīšanos un faktiskās bioakumulācijas 
potenciāls. Definīcijas, kas attiecas uz ūdens videi bīstamu vielu klasificēšanu, t. i., akūta un/vai 
hroniska toksicitāte ūdens videi, pieejamība un biopieejamība ūdens videi, ir dotas CLP regulas 
I pielikuma 4.1.1.1. iedaļā. Ar papildu norādījumiem ir iespējams iepazīties 
IR/CSA85 B.6.3. nodaļā. Šo īpašību izvēles pamatojums, ar kuru tiek noteikta bīstamība ūdens 
videi, izvērstāk izklāstīts nākamajās šo vadlīniju nodaļās.  

85 IR/CSA. Norādījumi par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu. 
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4.1.3 Ūdens videi bīstamo vielu klasificēšana  

4.1.3.1 Ūdens videi bīstamo vielu klasificēšanas izmantojamā informācija 
4.1.3.1.1  Klasificēšanai izmantotās vielu īpašības 

Kopumā lemjot par to, vai viela ir klasificējama, atbilstošās datubāzēs un citos informācijas 
avotos ir jāmeklē informācija vismaz par tādām vielu īpašībām kā šķīdība ūdenī, oktanola un 
ūdens sadalījuma koeficients (log Kow), akūtā toksicitāte ūdens videi (L(E)C50), hroniskā 
toksicitāte ūdens videi (NOEC vai ECx

86 ekvivalents), sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos vai 
hidrolīzi) un bioakumulācija (vislabāk biokoncentrācijas koeficients zivīs (BCF). Cita informācija 
var būt jāņem vērā atkarībā no konkrētā gadījuma.  

Lai gan dati par šķīdību ūdenī vai stabilitāti netiek tieši izmantoti ka klasificēšanas kritēriji, 
tie ir būtiski, jo ir noderīgi, lai interpretētu datus par citām īpašībām, tomēr šķīdība ūdenī 
var būt grūti  nosakāma,  un  tā  bieži  tiek  vienkārši  fiksēta  ar  frāzēm “vāja”,  “ūdenī  
nešķīst”  vai  “zem noteikšanas robežvērtības”. Šī iemesla dēļ pētījumos var būt sarežģīti 
interpretēt toksicitāti ūdens videi vai bioakumulāciju (skatīt arī III pielikumu). Tāpat noderīgi 
var būt dati par hidrolīzi (regula (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu un 
OECD Testēšanas vadlīnijas 111. testam) un informācija par tās produktiem, kā arī to 
īpašībām ūdens vidē. Piemēram, to vielu ietekme uz vidi, kuru  pussabrukšanas periods (DT50)  
ir  īsāks  par  12  stundām, var būt attiecināma uz hidrolīzes produktiem, nevis pašu cilmvielu 
(IR/CSA R7.8. nodaļa).
4.1.3.1.2  Informācija un datu pieejamība 

I pielikums: 4.1.1.2.2. punkts. Vēlams datus iegūt, izmantojot standartizētās testa 
metodes, kas minētas 8. panta 3. punktā.  Praksē  var  izmantot  arī  datus,  kas  gūti  ar  
citām standartizētām testa metodēm, piemēram, valstu metodēm, ja tie ir uzskatāmi par 
ekvivalentiem. Ja, izmantojot nestandarta testēšanu un metodes, kas neietver testēšanu, 
var gūt derīgus datus, tos ņem vērā klasificēšanas nolūkos, ja tie atbilst prasībām, kuras 
norādītas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikuma 1. nodaļa. Kopumā datus par 
toksicitāti gan saldūdens, gan jūras sugām uzskata par piemērotiem izmantošanai 
klasificēšanā, ja vien izmantotās testa metodes ir ekvivalentas. Ja šādi dati nav pieejami, 
klasifikāciju pamato ar labākajiem pieejamajiem datiem. Skatīt arī Regulas (EK) Nr. 
1272/2008 I pielikuma 1. daļu.  

Vielas klasificēšanai izmantojamie dati var būt atrodami citiem reglamentēšanas mērķiem 
iegūtajā informācijā vai atbilstošā literatūrā. Labs sākumpunkts var būt daudzas starptautiski 
atzītas datubāzes. Šādu datubāzu kvalitāte un vispusība gan ievērojami atšķiras, un ir maz 
ticams, ka vienā datubāzē būs visa klasificēšanai nepieciešamā informācija. Dažās datubāzēs ir 
specifiski dati par toksicitāti ūdens videi, savukārt citās – par vielu pārvērtībām vidē. 
Informāciju var arī iegūt no normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem 
un (vai) biocīdiem.  

Informācija, kas nav iegūstama testēšanas rezultātā 

Iespējams izmantot arī informāciju, kas iegūstama no (kvantitatīvās) struktūras un 
aktivitātes attiecības ((Q)SAR) modeļa, kā arī pēc  analoģijas, grupēšanas un 
kategorizācijas principa (skatīt arī IR/CSA R.6. nodaļu).  

Informācijas avoti 

IR/CSA R.3.4.1. nodaļā ir norādītas tās brīvpiekļuves datubāzes un datu bankas, kas var 
noderēt klasificēšanas nolūkiem. Visas ECHA vadlīnijas ir pieejamas ECHA tīmekļa vietnē http://
echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-REACH-and-CLP-implementation.  

86 Ja ir pieejami dati, priekšroka ir dodama EC10 vērtībai (skatīt OECD 2006. gada publikāciju). 
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Dati ir atrodami arī eChemPortal, kas ir globāls portāls par ķīmiskajām vielām. 
eChemPortal nodrošina piekļuvi daudzām datubāzēm, ieskaitot OECD HPV (eksistējošo ķīmisko 
vielu datubāze) un SIDS UNEP (skrīninga informācijas datu kopums par lielā daudzumā 
izmantojamajām ķīmiskajām vielām). Pašlaik vietni eChemPortal uztur OECD 
(http://www.echemportal.org/). 

Detalizētāki norādījumi doti šā dokumenta V pielikumā. 

4.1.3.2 Pieejamās informācijas izvērtēšana 
4.1.3.2.1  Vispārēji apsvērumi 

Termins “viela” attiecas uz daudzām ķimikālijām (sk. INS87 3. nodaļu), un daudzas no tām ir 
problemātiski pielāgot uz stingriem kritērijiem balstītām klasificēšanas sistēmām, tādēļ 
šajā nodaļā ir doti daži norādījumi par to, kā šo problēmu risināt, balstoties uz pieredzi un 
nepārprotamiem zinātniskiem pamatojumiem.  

Ar interpretēšanu saistīto problēmu loks var būt visai plašs, tādēļ to risinājumā vienmēr ir 
jāpaļaujas uz to personu spējām un pieredzi, kuras atbild par klasificēšanu, tomēr ir iespējams 
identificēt dažas bieži sastopamas problēmas un sniegt atbilstošus norādījumus. Šādas grūtības 
var radīt daudzas savstarpēji saistītas problēmas:  

a) sarežģīta pašreizējo testa metožu piemērošana dažu tipu vielām;

b) sarežģīta grūti testējamo vielu un citu vielu iegūto datu interpretēšana;

c) sarežģīta no daudziem dažādiem avotiem iegūtu atšķirīgu datu kop (piemēram,
pierādījumu daudzums) interpretēšana;

d) sarežģīta citas informācijas interpretēšana.

Kopumā saistībā ar testu datiem klasificēšanas nolūkiem ir izmantojama tikai ticama 
informācija, t. i., tāda, kas pēc Klimiša sistēmas ir novērtēta ar vienu punktu (ticama bez 
ierobežojumiem) vai diviem punktiem (ticama ar ierobežojumiem), tomēr ne vienmēr var būt 
pieejami kvalitatīvi dati par visiem trofiskajiem līmeņiem. Par tiem trofiskajiem līmeņiem, par 
kuriem nav pieejami kvalitatīvi dati, būs jāizskata mazāk kvalitatīvi dati. Tomēr, apsverot šādus 
datus, jāņem vērā arī grūtības, kas var būt ietekmējušas ticama rezultāta sasniegšanas 
iespējamību. Ja ir lielākas datu kopas, priekšroka dodama informācijai, kas pēc Klimiša sistēmas 
ir novērtēta ar vienu punktu, savukārt tā, kas novērtēta ar diviem punktiem, ir izmantojama kā 
papildinformācija. Plašāku informāciju par Klimiša ticamības vērtēšanas sistēmu skatīt 
IR/CSA R.4.2. nodaļā.  

4.1.3.2.2  Grūti testējamas vielas 

Daudzu organisko vielu testēšana un iegūto datu interpretēšana nerada problēmas, ja tiek 
izmantota atbilstošā regula (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu un (vai) 
OECD Testēšanas vadlīnijas un klasificēšanas kritēriji. Lai gan ir daudzas tipiskas ar 
interpretēšanu saistītas problēmas, to nosaka pētāmās vielas īpašības. Šādas vielas bieži tiek 
sauktas par grūti raksturojamām: 

a) vāji šķīstošas vielas: šīs vielas ir grūti testējamas, jo ir sarežģīti pagatavot analizējamo
šķīdumu, saglabāt testēšanai nepieciešamo koncentrāciju un apstiprināt iedarbību, testējot
toksicitāti ūdens videi, turklāt daudzi pieejamie dati par šādām vielām ir iegūti, izmantojot
“šķīdumus”, kuru koncentrācija ir lielāka par šķīdību ūdenī, tādēļ rodas nozīmīgas
interpretēšanas problēmas, lai klasificēšanas vajadzībām noteiktu patieso L(E)C50 vai
NOEC/ECx. Arī ar sadalījumu saistītās īpašības var būt problemātiski interpretējamas, ja ir
ne vien vāja šķīdība ūdenī un oktanolā, bet arī nepietiekami jutīga analīzes metode. Šķīdība
ūdenī var būt grūti nosakāma, un tā bieži tiek fiksēta vienkārši ar frāzi “zem noteikšanas
robežvērtības”, līdz ar to ir problemātiski gan interpretēt toksicitāti ūdens videi, gan pētīt

87 INS nozīmē Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP regulu (ECHA). 
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bioakumulāciju. Biosadalīšanās pētījumos vāja šķīdība var radīt zemu biopieejamību, kā 
rezultātā bioloģiskās sadalīšanās ātrums ir mazāks par paredzēto. Tādēļ galvenā nozīme ir 
piešķirama izvēlētajai noteiktai testa metodei vai procedūrai; 
b) nestabilas vielas: šādas testēšanas sistēmā iekļautas vielas, kas ātri sadalās (vai reaģē), 

rada gan testēšanas, gan rezultātu interpretēšanas problēmas. Būs jānosaka, vai ir izmantota 
pareiza un 4.1.3.3. nodaļā aprakstītajiem norādījumiem atbilstoša metode, vai ir testēta pati 
viela vai tās sadalīšanās/reakcijas produkts un vai iegūtie dati ir izmantojami cilmvielas 
klasificēšanai;

c) gaistošas vielas: šādas vielas, kas tiek izmantotas atvērtās sistēmās, noteikti var radīt 
testēšanas problēmas, tās būtu jānovērtē, lai nodrošinātu atbilstošu iedarbības 
koncentrācijas saglabāšanu. Izmantojot noteiktas metodes, biosadalīšanās laikā neizbēgami 
tiek zaudēts testējamais materiāls, tādēļ interpretācija būs kļūdaina;

d) sarežģītas struktūras vai daudzkomponentu vielas88: šādas vielas, piemēram, sarežģītas 
struktūras ogļūdeņraži vai citas vielas ar nenosakāmu un mainīgu sastāvu (UVCB vielas),89 

nav izšķ īdināmas tā, lai tiktu iegūts homogēns šķ īdums, un komponentu lielā skaita dēļ 
uzraudzība kļūst neiespējama. Tādēļ saistībā ar organisko vielu toksicitāti ūdens videi 
jāņem vērā dati par ūdenssķīduma frakcijām (WAF) un šo datu izmantošana klasificēšanas 
shēmā.90 Datu interpretēšanu apgrūtina tādi faktori kā biosadalīšanās, bioakumulācija, ar 
sadalījumu saistītās īpašības un šķīdība ūdenī, jo var atšķirties šo sarežģītās struktūras vai 
daudzkomponentu vielu atsevišķo sastāvdaļu īpašības;

e) polimēri: šādām vielām bieži ir ļoti atšķirīga molekulmasa, līdz ar to var atšķirties arī to 
šķīdība ūdenī. Ir pieejamas īpašas ūdenī šķīstošās frakcijas noteikšanas metodes, un šie dati 
būs jāizmanto, lai interpretētu testēšanas laikā iegūtos datus, tos salīdzinot ar klasificēšanas 
kritērijiem;

f) neorganiskās vielas un metāli: šādas ar vidi mijiedarboties spējīgas vielas atkarībā no 
tādiem faktoriem kā pH, ūdens cietība utt. var dažādos veidos toksiski ietekmēt ūdens vidi. 
Sarežģījumus interpretēšanā rada arī to neaizstājamo elementu testēšana, kuri noteiktos 
līmeņos ir labvēlīgi. Saistībā ar metāliem un neorganiskajiem metālu savienojumiem 
organiskajām vielām piemērojamā sadalīšanās spējas koncepcija ir vai nu ierobežoti 
nozīmīga, vai pilnīgi nenozīmīga. Tāpat piesardzīgi ir izmantojami arī dati par bioakumulāciju 
(sk. arī IV pielikumu);

g) virsmas aktīvās vielas: šādas vielas var veidot emulsijas, kurās biopieejamība ir grūti 
nosakāma pat tad, ja šķīdumi ir gatavoti ļoti rūpīgi. Micellu veidošanās dēļ var tikt pārvērtēts 
biopieejamās frakcijas lielums, pat ja acīmredzami ir izveidojušies “šķīdumi”. Tas būtiski 
traucē interpretēt šķīdību ūdenī, sadalījuma koeficientu, bioakumulāciju un toksicitāti ūdens 
videi;

h) jonizējamas vielas: šādas vielas atkarībā no vidē esošo pretēji lādēto jonu daudzuma var 
mainīt vides jonizācijas pakāpi. Piemēram, skābju un bāzu sadalījums atkarībā no pH būs 
pilnīgi atšķirīgs;

i) krāsainas vielas: tā kā šīs vielas bloķē gaismu, problēmas var rasties saistībā ar aļģu un 
ūdensaugu testēšanu; 

88 Pārējās definīcijas ir pieejamas “Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un
CLP” (INS) (ECHA). 
89 UVCB nozīmē nezināma vai mainīga sastāva vielas, sarežģītus reakciju produktus vai bioloģiskos materiālus (sk. INS
4.3. nodaļu).  
90 Jāņem vērā, ka toksicitāte saistībā ar letālā piesātinājuma līmeni dažkārt tiek izteikta kā LL50 vērtība. Šo ūdenī
šķīstošo frakciju (WSF) vai ūdenī nonākušo frakciju (WAF) piesātinājuma līmeni iespējams tieši izmantot saistībā ar 
klasificēšanas kritērijiem (skatīt arī šo vadlīniju I pielikuma 4.5. apakšnodaļu).   
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j) piemaisījumi: dažas vielas satur piemaisījumus, kuru procentuālais daudzums un ķīmiskās
īpašības atšķiras atkarībā no ražošanas sērijas. Interpretēšana var būt apgrūtināta, kad
piemaisījumu toksicitāte vai šķīdība ūdenī vai gan viena, gan otra īpašība ir vairāk izteikta
nekā cilmvielai, un tas var nozīmīgi ietekmēt datus par toksicitāti. Kopumā saražotās vielas,
kas satur piemaisījumus, ir jātestē un klasifikācija jāpamato ar šo testu rezultātiem. To, kā
novērtēt tādu divu vielu vienādību, kuras satur atšķirīgu viena un tā paša piemaisījuma
daudzumu, skatīt INS 5. nodaļā;

k) neaizstājamās vielas: dažas vielas ir neaizstājamas dzīvības procesiem, tomēr pārāk liela to
koncentrācija var būt kaitīga, tādēļ ir izstrādātas sarežģītas koncentrācijas un devas-
iedarbības attiecības līknes;

l) vielas, kas var veidot helātus vai piesaistīt neaizstājamos elementus, radot tādas pašas
interpretēšanas grūtības kā “k” punktā minētajā gadījumā. 

Plašāku informāciju skatīt OECD Vadlīnijās par grūti testējamo vielu un maisījumu testēšanu 
attiecībā uz toksicitāti ūdens videi (OECD, 2000) un IR/CSA norādījumu R.7b. nodaļā, 
7.8.1. pielikumā, kā arī šo vadlīniju I pielikumā.  

4.1.3.2.3  Iegūto datu par toksicitāti ūdens videi, sadalīšanos un 
bioakumulāciju interpretēšana 

4.1.3.2.3.1 Toksicitāte ūdens videi 

I pielikums: 4.1.2.7.1. punkts. Akūtu toksicitāti ūdens videi parasti nosaka, izmantojot 
96 stundu LC50 zivīm, 48 stundu EC50 vēžveidīgo sugai un/vai 72 vai 96 stundu EC50 aļģu 
sugām. Šīm sugām ir dažādi trofiskie līmeņi, tās pieder dažādiem taksoniem, un tās 
uzskata par visu ūdens organismu surogātsugām. Datus par citām sugām (piemēram, 
Lemna spp.) arī apsver, ja ir piemērota testa metodika. Ūdensaugu augšanas inhibēšanas 
testus parasti uzskata par hroniskas toksicitātes testiem, bet EC50 klasifikācijas nolūkā 
uzskata par akūtām vērtībām (sk. 2. piezīmi). 
I pielikums: 4.1.2.7.2. punkts. Nosakot hronisku toksicitāti ūdens videi, 
klasificēšanas mērķiem pieņem datus, kas ir tapuši atbilstīgi 8. panta 3. punktā 
minētajām standartizētajām testa metodēm, kā arī rezultātus, kas gūti ar citām 
validētām un starptautiski atzītām testa metodēm. Izmanto NOEC un citus 
ekvivalentus ECx (piemēram, EC10). 

Zivis, vēžveidīgie un aļģes vai citi ūdensaugi tiek testēti kā surogātsugas, kas pārstāv dažādus 
trofiskos līmeņus un taksonus, un testu metodes ir ļoti standartizētas (vairāk par to skatīt 
I pielikumā). Jāņem vērā arī par citām tā paša trofiskā līmeņa sugām iegūtie pamatotie 
īstermiņa un ilgtermiņa testēšanas dati, ja tie ir līdzvērtīgi no sugu nozīmības, testēšanas 
apstākļu un testēšanas parametru viedokļa.  

Klasificēšanas nolūks ir raksturot gan akūto, gan ilgtermiņa bīstamību ūdens videi. Akūtā un 
ilgtermiņa bīstamība ir saistīta ar atšķirīgiem apdraudējuma veidiem, tādēļ tie ir attiecināmi 
neatkarīgi.  

Parasti atbilstošās(-o) bīstamības kategorijas(-u) noteikšanai tiek izmantotas mazākās 
pieejamās toksicitāti raksturojošās vērtības dažādos vai vienos un tajos pašos trofiskajos 
līmeņos (zivīm, vēžveidīgajiem, aļģēm vai citiem ūdensaugiem), tomēr mēdz būt apstākļi, kad ir 
nepieciešama ar datiem pamatota pieeja (sk. 4.1.3.2.4. nodaļu).  

Jāuzmanās, klasificējot jonizējamas organiskās vielas vai metālorganiskos savienojumus, jo 
novērotie rezultāti saldūdens un jūras vidē var liecināt par atšķirīgu toksicitāti un (vai) šīs vielas 
var būt vāji šķīstošas (ar šķīdību ūdenī < 1 mg/l), turklāt ir pierādījumi tam, ka akūtās 
testēšanas rezultāti neļauj noteikt raksturīgās toksicitātes patieso mērogu.  
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Atbilstošie testu veidi akūtās un (vai) hroniskās toksicitātes noteikšanai ūdens vidē ir izvērsti 
aprakstīti šo vadlīniju I pielikumā un IR/CSA R.7.8.3.–R.7.8.4. nodaļā. Ja nav pieejami citi 
pieņemami dati, klasificēšanas un marķēšanas mērķiem var izmantot noteiktajam lielumam 
neatbilstošus (parasti mazākus) organismus un (vai) atšķirīga ilguma testus.  

Pašlaik in vitro pētījumi ir validēti tikai attiecībā uz dažiem ar cilvēka veselību saistītiem 
parametriem, un saskaņā ar IR/CSA R.7.8.3.–R.7.8.4. nodaļu pašlaik nav pieejamas validētas 
zivju šūnu sistēmas kā alternatīvu datu avoti akūtās un ilgtermiņa bīstamības noteikšanai 
klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām.  

4.1.3.2.3.2 Sadalīšanās 

I pielikums: 4.1.2.9.1. punkts. Vidi var ātri atbrīvot no vielām, kas ātri sadalās. Lai gan 
ietekme, īpaši vielām izlaistoties vai notiekot nelaimes gadījumam, ir iespējama, tā ir 
lokalizēta un turpinās īsu laiku. Ja viela vidē ātri nesadalās, tā ūdenī var būt toksiska ilgu 
laiku un plašā vides diapazonā.  
I pielikums: 4.1.2.9.2. punkts. Viens veids, kā parādīt ātru sadalīšanos, ir, 
izmantojot biosadalīšanās skrīninga testus, kas ir paredzēti, lai noteiktu, vai organiskai vielai 
tiešām ir raksturīga “ātra biosadalīšanās”. Ja šādi dati nav pieejami, ātru sadalīšanos norāda 
bioķīmiskais skābekļa patēriņa (BSP) (5 dienas)/ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) attiecība 
≥ 0,5. Tādējādi viela, kas iztur šo skrīninga testu, tiek uzskatīta par vielu, kurai ir raksturīga 
“ātra” biosadalīšanās ūdens vidē, un tāpēc par nenoturīgu. Tomēr, ja viela neiztur skrīninga 
testu, tas nebūt vēl nenozīmē, ka vidē viela ātri nesadalās. Tāpēc var ņemt vērā arī citus 
pierādījumus par vielas ātru sadalīšanos vidē, un tiem ir īpaša nozīme, ja viela kavē mikrobu 
darbību standarta testos izmantotajos koncentrācijas līmeņos. Tādēļ ir norādīts vēl viens 
klasificēšanas kritērijs, kas ļauj ar datiem parādīt, ka viela ūdens vidē patiesībā nav biotiski 
vai abiotiski sadalījusies par > 70 % 28 dienu laikā. Tāpēc, ja parāda sadalīšanos, kas notiek 
videi reālos apstākļos, ar to ir panākta atbilstība “ātras sadalīšanās” kritērijam. 

Sadalīšanās definīcija attiecas gan uz biotiskās (biosadalīšanās), gan abiotiskās sadalīšanās 
procesiem. Dati par vielas sadalīšanās raksturojošajām īpašībām var tikt iegūti standartizētos 
testos vai cita veida pētījumos, kā arī aprēķināti pēc vielu molekulu struktūras (sk. 1.4. nodaļu). 
Šo vadlīniju II pielikuma II.2 nodaļā dots vispārīgs pārskats ar atbilstošiem skaidrojumiem par 
to, kā klasificēšanas un marķēšanas kontekstā ir izmantojami dažādi (bio)sadalīšanās testi, un 
norādījumi par šo testu datu interpretēšanu. Papildinformācija par (bio)sadalīšanās testēšanas 
metodēm ir atrodama IR/CSA R.7.9. nodaļā. Ātras biosadalīšanās spējas noteikšanai parasti tiek 
izmantota OECD 301A–F testa metode (C.4 A–F testa metode saskaņā ar regulu (EK) 
Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu), OECD 310. testa metode vai līdzvērtīgi testi. 
Daži norādījumi par (Q)SAR (kvantitatīvās struktūras un  

aktivitātes attiecības) modeļa izmantošanu sadalīšanās spējas noteikšanai ir doti 
IR/CSA R.7.9.3.1. nodaļā. 

Nākamajās nodaļās galvenā uzmanība vērsta uz norādījumiem par sadalīšanās raksturojošo 
datu izmantošanu klasificēšanā un marķēšanā atbilstoši CLP regulai. Jāpiebilst, ka norādījumi 
par sadalīšanās spēju galvenokārt attiecas uz atsevišķām vielām. Tā kā ieteikto testu metožu 
izmantošanas rezultāti parasti neļauj nepārprotami interpretēt sarežģītas struktūras vai 
daudzkomponentu vielu atsevišķo sastāvdaļu vai kopējo sadalīšanās spēju, tad šādu vielu 
biosadalīšanās testēšanas rezultāti pirms to izmantošanas klasificēšanas mērķiem ir rūpīgi 
jāizvērtē.  
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I pielikums: 4.1.2.9.4. punkts. Izmantotie kritēriji atspoguļo to, ka vidē sadalīšanās var 
būt biotiska un abiotiska. Var apsvērt hidrolīzi, ja hidrolīzes produkti neatbilst klasificēšanas 
kritērijiem par bīstamību ūdens videi.
I pielikums: 4.1.2.9.5. punkts. Uzskata, ka vielas ātri sadalās vidē, ja ir atbilstība 
vienam no šādiem kritērijiem:  
a) ja 28 dienu ilgos biosadalīšanās pētījumos tiek sasniegti vismaz šādi sadalīšanās

līmeņi: 
i) testi, kuru pamatā ir izšķīdis organiskais ogleklis: 70 %;
ii) testi, kas pamatojas uz negatīvām skābekļa piesātinājuma izmaiņām vai oglekļa
dioksīda radīšanu: 60 % no teorētiski maksimālā.
Šie biosadalīšanās līmeņi ir jāpanāk 10 dienās no sadalīšanās sākuma, ko nosaka kā
brīdi, kad ir sadalījušies 10 % vielas, ja šī viela nav noteikta kā UVCB viela vai
kompleksa daudzkomponentu viela, kurai ir strukturāli līdzīgas sastāvdaļas; šajā
gadījumā un ja ir pietiekams pamatojums, 10 dienu intervāla nosacījumu var atcelt un
piemērot 28 dienu pārbaudes līmeni;

b) gadījumos, kad ir pieejami tikai BSP un ĶSP dati, kad BSP5/ĶSP attiecība ir ≥ 0,5;
vai
c) ja ir pieejami citi pārliecinoši zinātniski pierādījumi par vielas (biotisko un/vai
abiotisko) sadalīšanos ūdens vidē līdz līmenim > 70 % 28 dienu laikā.

Turpmāk aprakstītā lēmuma pieņemšanas shēma ir izmantojama kā vispārēji norādījumi, kas 
palīdzēs spriest par vielas ātru sadalīšanos  ūdens vidē un klasificēt ūdens videi bīstamas 
ķīmiskas vielas.  

Tiek uzskatīts, ka viela nav tāda, kas ātri sadalās, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem 
kritērijiem:  

a) 28 dienas ilgos biosadalīšanās pētījumos ir novērots, ka vielai ir raksturīga
ātrabiosadalīšanās. Testa izturēšanas līmenis (atbrīvošanās no 70 % izšķīdušā organiskā
oglekļa jeb DOC vai 60% skābekļa teorētiskā patēriņa) ir jāsasniedz 10 dienās kopš
biosadalīšanās sākuma, ja minēto ir iespējams novērtēt pēc pieejamajiem testa datiem
(attiecībā uz sarežģītām daudzkomponentu vielām no 10 dienu intervāla var atteikties un
testa izturēšanas līmeni noteikt pēc 28 dienām, kā izklāstīts šā dokumenta II pielikuma
II.2.3. punktā). Ja tas nav iespējams, testa izturēšanas līmenis jāvērtē, izmantojot 14
dienu intervālu vai pēc testa pabeigšanas;

b) ir novērots, ka viela galu galā sadalās virsmas ūdeņu simulācijas testa laikā, un
pussabrukšanas periods ir īsāks par 16 dienām (attiecīgi sadalīšanās ūdens vidē līdz
līmenim > 70% 28 dienu laikā);

c) ir novērots, ka viela galvenokārt sadalās biotiski vai abiotiski, t. i., hidrolizējoties, un
ka tās pussabrukšanas periods ūdens vidē ir īsāks par 16 dienām (attiecīgi sadalīšanās
ūdens vidē līdz līmenim > 70 % 28 dienu laikā), turklāt ir iespējams pierādīt, ka
sadalīšanās produkti neatbilst ūdens videi bīstamo vielu klasificēšanas kritērijiem.

I pielikums: 4.1.2.9.3. punkts. Daudzi dati par sadalīšanos ir pieejami pussabrukšanas 
perioda veidā, un tos var izmantot ātras sadalīšanās noteikšanai, ja vien tiek panākta vielas 
pilnīga biosadalīšanās, t. i., pilnīga mineralizācija. Primārā biosadalīšanās parasti nav 
pietiekama ātrās sadalīšanās novērtējumā, ja vien nav iespējams pierādīt, ka sadalīšanās 
produkti neatbilst klasificēšanas kritērijam par bīstamību ūdens videi.  
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f) ar datiem pamatotas analoģiskas pieejas rezultāts pārliecinoši pierāda, ka attiecīgā viela
ātri sadalās.

Ja nav pieejami nekādi iepriekšminēto tipu dati, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav 
raksturīga ātra sadalīšanās. Šo lēmumu papildus var pamatot ar vismaz viena šāda kritērija 
īstenošanos:  

i) viela nesadalās biosadalīšanās pētījumos;

ii) ar zinātniski pamatota kvantitatīvās struktūras un aktivitātes attiecības ((Q)SAR)
modeļa, piemēram, biosadalīšanās iespējamības vērtēšanas programmas palīdzību ir
prognozēts, ka vielas biosadalīšanās ir lēna, un ātras sadalīšanās novērtējums pēc
lineāra vai nelineāra modeļa ir  < 0,5;

iii) pamatojoties uz netiešiem datiem, piemēram, informāciju par strukturāli līdzīgām vielām,
viela netiek uzskatīta par tādu, kas ātri sadalās;

iv) nav pieejami citi vielas sadalīšanās raksturojoši dati.
Informācija par 28 dienas ilgos biosadalīšanās pētījumos sasniegto procentuālo sadalīšanās 
pakāpi var tikt tieši izmantota ātras biosadalīšanās novērtēšanai, ja nav pieejama specifiska 
informācija par laika intervālu vai ja dati ir noteikti saskaņā ar MITI (I) metodi 
(OECD 301C (2006) vai C.4.–E metodi saskaņā ar regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas 
metožu noteikšanu). Lietojot slēgto pudeļu metodi (OECD 301D vai C.4–F metode saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu) var izmantot 14 dienu intervālu, 
ja mērījumi nav izdarīti pēc 10 dienām. Interpretēšanas problēmas var rasties, kad tiek testēta 
vieglas biosadalīšanās spēja dažām rūpnieciskām ķīmiskām vielām, kuras sastāva dēļ var būt 
uzskatāmas par daudzkomponentu vielām (sk. II pielikumu).  

Testēšanas sistēmu izvēle 

Atbilstība CLP regulas I pielikuma 4.1.2.9.5. iedaļas “c” punktā minētajam kritērijam jāvērtē 
katrā konkrētajā gadījumā pamatojoties uz ekspertu slēdzienu. Ātras sadalīšanās pierādīšanai 
izmantojamās testēšanas sistēmas ir minētas II pielikumā. Starp tām ir, piemēram, imitācijas 
testi reālos apstākļos, mezokosmi un uzraudzība lauka apstākļos.  

Raksturīgo īpašību testi (OECD 302A un B vai C.9 un C.12 metode saskaņā ar regulu (EK) Nr. 
440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu) un notekūdeņu attīrīšanas imitācijas testi (OECD 
303 vai C.10 metode saskaņā ar regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu) 
lielā adaptētā biomasas daudzuma dēļ šajā kontekstā parasti netiek izmantoti. Anaerobās 
sadalīšanās testi (OECD 311, ISO 11734 un to analogi) nav piemēroti anaerobās vides 
specifiskuma dēļ. Klasificēšanas un marķēšanas mērķiem nav piemēroti arī IR/CSA R.7.9. 
nodaļā aprakstītie “Pastiprinātās vieglās biosadalīšanās (skrīninga) testi”, jo tie pagaidām 
nav pārbaudīti un starptautiski standartizēti. 

Kad šie vēlamā tipa dati nav pieejami, ātra sadalīšanās ir pierādāma, ja ir pamatots kāds no 
šiem kritērijiem:  

d) ir novērots, ka viela galu galā sadalās ūdens nosēdumu vai augsnes simulācijas testa
laikā, un pussabrukšanas periods ir īsāks par 16 dienām (attiecīgi sadalīšanās ūdens vidē
līdz līmenim > 70 % 28 dienu laikā);

e) tad, kad ir pieejami dati tikai par BSP5 un ĶSP un BSP5/ĶSP attiecība ir ≥ 0,5. Tas pats
kritērijs attiecas uz vieglas biosadalīšanās testiem, kas īsāki par 28 dienām, ja turpmākās
pussabrukšanas periods ir īsāks par 7 dienām;



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 488 

Vispārējas interpretēšanas problēmas un grūti testējamas vielas 

Gan ANO GHS 9. pielikumā, gan INS ir aplūkotas vielas, kurām ir raksturīga sarežģīta 
biosadalīšanās testēšana, kā arī iespējamie testēšanas grūtību pārvarēšanai nepieciešamie 
pielāgojumi. Testēšanas vai interpretēšanas grūtības var radīt, piemēram, sarežģītas 
daudzkomponentu vielas, virsmas aktīvās vielas, ļoti gaistošas vai nešķīstošas vielas, parastajās 
testējamajās koncentrācijās mikroorganismiem toksiskas vielas un nestabilas molekulas. 

SAR un (Q)SAR izmantošana 

Strauji tiek attīstīta hidrolīzes un biosadalīšanās izraisītas sadalīšanās ātruma aprēķināšana, 
izmantojot SAR un (vai) (Q)SAR. Var uzskatīt, ka ar kvantitatīvās struktūras un aktivitātes 
attiecības ((Q)SAR) modeļiem iegūtās prognozes palīdz klasificēšanas nolūkā lemt par vieglu vai 
ātru sadalīšanos. (Q)SAR modeļi gan ir izmantojami visai piesardzīgi, ņemot vērā to piemērotību 
un validācijas statusu. Atbilstoši pašreizējai praksei ar šo biosadalīšanās modeļu palīdzību 
iegūtie rezultāti tiek izmantoti, lai prognozētu, ka vielai nav raksturīga viegla sadalīšanās, nevis 
otrādi, jo modeļiem, piemēram, BIOWIN, ir tendence precīzāk prognozēt bioloģisku 
nesadalīšanos nekā sadalīšanos. Tomēr ar (Q)SAR palīdzību iegūto informāciju ir iespējams 
izmantot kā daļu no eksperta slēdziena, kā arī ar datiem pamatotai praksei, piemēram, kad par 
strukturāli analogu savienojumu ir pieejami ļoti precīzi noteikti un prognozēti dati.  

4.1.3.2.3.3 Bioakumulācija 

I pielikums: 4.1.2.8.1. punkts. Vielu bioakumulācija ūdens organismos var izraisīt 
toksisku ietekmi ilgākā laika posmā, pat ja faktiskā koncentrācija ūdenī ir neliela. 
Organiskām vielām bioakumulācijas potenciālu parasti nosaka, izmantojot 
oktanola/ūdens sadalīšanās koeficientu, ko parasti apzīmē ar log Kow. Attiecība starp 
organiskās vielas log Kow un tās biokoncentrāciju, ko mēra, nosakot biokoncentrācijas 
koeficientu (BKK) zivīs, ir vairākkārt atzīmēta literatūrā. Izmantojot 
log Kow ≥ 4 robežvērtību, identificē tikai tās vielas, kam ir patiess biokoncentrācijas 
potenciāls. Tā tiek noteikts bioakumulācijas potenciāls, tomēr eksperimentāli noteikts 
BKK labāk noder mērījumu veikšanai, un, ja iespējams, tam ir jādod priekšroka. 
Klasifikācijas nolūkā uzskata, ka ≥ 500 BKK rādītājs zivī norāda uz biokoncentrācijas 
potenciālu. Var novērot zināmu saistību starp hronisko toksicitāti un biokoncentrācijas 
potenciālu, jo toksicitāte ir saistīta ar vielas uzņemšanu ķermenī. 

Bioakumulācijas potenciāls ir nozīmīgs kritērijs, lai noteiktu, vai konkrētā ķīmiskā viela ir 
bīstama ūdens videi. Vielas bioakumulācija organismā pati par sevi apdraudējumu nerada, 
tomēr tā jāņem vērā saistībā ar iespējamu ilgtermiņa ietekmi. Vielas ķīmiska koncentrēšanās un 
uzkrāšanās organismā var radīt tādu iekšējo koncentrāciju (slodzi organismam), kas ilgstošas 
iedarbības dēļ var vai nevar izraisīt toksicitātes izpausmes. Sīkāka informācija par 
bioakumulāciju dota šo vadlīniju III pielikumā. Metālu bioakumulācija ir apskatīta IV pielikumā. 

Datus par faktisko bioakumulāciju ir iespējams iegūt no standartizētu testu rezultātiem 
(piemēram, saskaņā ar regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu vai 
OECD 305: “Biokoncentrācija – zivju analīze caurplūdes apstākļos”) vai informācija par 
bioakumulācijas potenciālu, bet organisko vielu faktisko bioakumulāciju ir iespējams prognozēt 
pēc to molekulārās struktūras. 

Kopumā organiskas vielas biokoncentrācijas potenciāls galvenokārt ir saistīts ar tās lipofilitāti. 
Tās aizvietotājparametrs ir n-oktanola un ūdens sadalījuma koeficients (Kow), kas lipofilām 
nejonizētām organiskām vielām, kuras organismā ir minimāli pakļautas metabolismam vai 
biotransformācijai, korelē ar biokoncentrācijas koeficientu, tādēļ Kow bieži tiek izmantots 
nejonizētu organisku vielu biokoncentrācijas aprēķināšanai, pamatojoties uz empīriski noteiktu 
sakarību starp log BKK un log Kow. Tā kā ir pieejamas šādu organisku vielu Kow aprēķināšanas 
metodes, dati par nejonizētu organisku vielu biokoncentrācijas spēju var būt šādi: 
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1) eksperimentāli noteikti;

2) aprēķināti pēc eksperimentāli noteikta Kow; vai

3) aprēķināti pēc Kow vērtībām, kas iegūtas pēc kvantitatīvās struktūras un aktivitātes
attiecības ((Q)SAR) modeļa.

Klasificēšanas mērķiem vispirms jau ir izmantojamas ļoti kvalitatīvas eksperimentāli noteiktas 
BKK vērtības. Ja ir pieejami ļoti kvalitatīvi Kow dati, klasificēšanas mērķiem nav atļauts izmantot 
vājas vai apšaubāmas kvalitātes pētījumos iegūtus BKK rezultātus. Ja par zivju sugām BKK dati 
nav pieejami, par sliktākā gadījuma aizvietotājdatiem ir izmantojami ļoti kvalitatīvi BKK dati par 
dažiem bezmugurkaulniekiem (piemēram, gaišzilajām mīdijām, austerēm un (vai) 
ķemmīšgliemenēm).  

Vērtējot nejonizētas organiskas vielas, vislabāk ir izmantot eksperimentāli noteiktas ļoti 
kvalitatīvas Kow vērtības. Ja nav pieejami ļoti kvalitatīvi eksperimentos iegūti dati, klasificēšanas 
procesā log Kow noteikšanai ir izmantojami validēti kvantitatīvās struktūras un aktivitātes 
attiecības ((Q)SAR) dati. Ja dati ir pieejami, bet nav validēti, ir nepieciešams eksperta slēdziens. 
Saistībā ar jonizētajām organiskajām vielām grūtības var radīt, piemēram, pH līmeņa 
pārmaiņas, kas var būtiski ietekmēt vielas šķīdību ūdenī un sadalījuma koeficientu. Plašāki 

norādījumi par šādu grūtību pārvarēšanu ir sniegti OECD Vadlīnijās par grūti testējamo vielu un 
maisījumu testēšanu attiecībā uz toksicitāti ūdens videi (OECD, 2000).  

4.1.3.2.4  Ar datiem pamatotas pieejas izmantošana klasificēšanas un marķēšanas kontekstā 

4.1.3.2.4.1 Ar datiem pamatotas pieejas vispārējie aspekti 

IR/CSA B.4.4. nodaļā ar datiem pamatota pieeja ir izskaidrota šādi: “Ar datiem pamatota (WoE 
– weight of evidence) pieeja nav zinātniski definēts termins vai formāli saskaņota koncepcija.
Tā ir saistīta ar visu pieejamo faktu nozīmības, ticamības un atbilstības vērtēšanu,
savstarpēju salīdzināšanu un secinājumiem par bīstamību. Šajā procesā vienmēr tiek
izmantoti ekspertu slēdzieni. Ir būtiski dokumentēt un darīt zināmu to, kā uz
pierādījumiem balstīta pieeja ir izmantota droši, efektīvi un pārredzami.”

Tad, kad katru parametru pamato tikai vienā eksperimentā iegūti dati, lemt par klasificēšanu 
un marķēšanu ir diezgan vienkārši, tomēr tas bieži tā nav, kad par attiecīgajām vielām trūkst 
datu vai arī datu elements satur vairāk par vienu ticamu informācijas vienību. Abās situācijās 
ir rūpīgi jāvērtē pieejamā informācija. Informācijas trūkums ir iespējams, ja par 
vielām nav eksperimentos iegūtu klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām nozīmīgu datu vai 
arī to apjoms ir ierobežots. Tāda situācija var gadīties ar vielām, uz kurām netiek 
attiecināts REACH regulējums, piemēram, polimēriem vai vielām, kas tiek saražotas mazāk par 
vienu tonnu gadā. 

Izvēlētais taksons (zivis, vēžveidīgie un ūdensaugi), kas veido pamatkopu saistībā ar vairākumu 
bīstamo īpašību vērtēšanu, ļauj iegūt minimālos datus pilnībā ticamam bīstamības 
aprakstam. Bīstamības kategorijas noteikšanai parasti tiek izmantotas mazākās toksicitāti 
raksturojošās vērtības. Tā kā vidi apdzīvo daudzas dažādas sugas, šie trīs taksoni var būt tikai 
vāji aizvietotāji, tāpēc bīstamības kategorijas noteikšanai piesardzības dēļ ir izmantojama 
mazākā noteiktā vērtība. Šādi rīkojoties, tiek atzīts, ka sugu sadalījums pēc jutības var 
būt vairāku kārtu  amplitūdā un ka vidē ir iespējamas vairāk un mazāk jutīgas sugas, 
tādēļ tad, kad dati ir ierobežoti, visjutīgāko testēto sugu izmantošana ļauj piesardzīgi, 
tomēr pieņemami noteikt bīstamību. Dažkārt ir apstākļi, kad klasifikācijas pamatošanai var 
nederēt mazākā toksicitāti raksturojošā vērtība. Tas parasti notiek tikai tad, kad 
sadalījums pēc jutības ir nosakāms precīzāk, nekā parasti būtu iespējams, piemēram, kad ir 
pieejamas plašas datu kopas. Šādas plašas datu kopas ir vērtējamas piesardzīgi. 
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Savukārt vielas, par kurām trūkst datu, var tikt klasificētas, neizmantojot nekādus 
eksperimentos iegūtus datus, jo CLP regula ļauj izmantot ekspertu slēdzienus par informāciju, 
kas nav iegūta testējot, piemēram, (Q)SAR.  

Izmantojot ar datiem pamatoto pieeju, pienācīgi ir jāņem vērā eksperimentos iegūtās 
vērtējamās informācijas ticamība. Parasti šī informācija ir iegūta pētījumos, kuru rezultātu 
ticamība ir vērtēta pēc Klimiša kritērijiem. Pētījumu rezultātiem piešķirto vērtējumpunktu skaits 
var kalpot par attiecīgās informācijas pamatotības indikatoru.  

4.1.3.2.4.2 Ar datiem pamatotas pieejas izmantošana, ja par vielu trūkst datu 

Attiecībā uz tām vielām, par kurām nav pieejami ar zivīm, vēžveidīgajiem un aļģēm vai 
ūdensaugiem iegūtie testu standarta dati par akūtu toksicitāti ūdens videi vai nav pieejami visi 
dati, ar REACH regulu ir ieviesta “Integrētas testēšanas stratēģijas” koncepcija (plašākus 
norādījumus skatīt IR/CSA R.7B nodaļā, R.7.8-2. attēlā). Tajā ieteikta pakāpeniska pieeja gan 
testos, gan bez testēšanas iegūtās informācijas izmantošanai, piemēram, ticamu (Q)SAR un 
in vitro notikušo pētījumu rezultātu izmantošanai. Tajā norādīts, kā ir vācama un vērtējama 
nozīmīgā informācija, beigās izmantojot eksperta slēdzienu, lai iegūtu kopējo rezultātu par 
vērtējamās vielas toksicitāti ūdens videi, ņemot vērā arī metabolītus, reakcijas produktus un 
analogus.  

Klasificēšanas mērķiem jāizvēlas reprezentatīvas sugas no dažādiem trofiskajiem līmeņiem un 
taksonomiskajām grupām, proti, zivis, vēžveidīgie un autotrofi jeb producenti. Šā dokumenta I 
pielikumā sniegti arī norādījumi par gadījumiem, kad nav pieejami eksperimentos iegūti dati:  

“Uz (Q)SAR prognozēm var paļauties saistībā ar neelektrolītu, neelektrofilu vai citādi 
inerto vielu akūtu toksicitāti zivīm, vēžveidīgajiem (dafnijām un mizīdām) un aļģēm. 
Jāuzmanās, vērtējot ūdenī vāji šķīstošu vielu toksicitāti, jo ziņotais toksicitātes 
līmenis var būt augstāks par šķīdību ūdenī.”  

4.1.3.2.4.3 Ar datiem pamatotas pieejas izmantošana, ja iegūto datu elements satur 
vairāk nekā vienu ticamas informācijas vienību 

Jāizmanto viskvalitatīvākie dati, jo tie ir visas klasificēšanas pamats. Klasificēšanai ir vēlams 
izmantot primāro datu avotus. Testa apstākļiem noteikti jābūt skaidri un pilnīgi formulētiem.  

Kad ir pieejami vairāku pētījumu rezultāti par taksonomiskajām grupām, jāņem vērā visu 
pietiekami kvalitatīvo pētījumu rezultāti. Klasificējot bīstamību konkrētās taksonomiskās grupas 
ūdens videi, parasti par galveno pētījumu ir jāizvēlas tas, kura laikā ir novērota 
visvairāk izteiktā toksicitāte (piemēram, vismazākā L(E)C50, NOEC vai ECx vērtība), tomēr, 
ja tiek izmantota ar datiem pamatota pieeja, dažādiem pētījumiem neatkarīgi no testu 
rezultātiem var tikt piešķirta atšķirīga nozīmība. Piemēram, slēdziens ir jāpieņem, katrā 
konkrētajā gadījumā pievēršot uzmanību tam, vai pētījumā iegūto datu nozīmība pēc 
Klimiša klasifikācijas ir novērtēta ar vienu vai  diviem  punktiem,  kā  arī  tam,  vai  par  
vienu  un  to  pašu  taksonomisko  grupu ir pieejama ar (Q)SAR iegūta ticama informācija.  

Pret mazāk kvalitatīvu informāciju, kas uzrāda vai nu nekādu, vai arī vājāku toksicitāti, jāizturas 
piesardzīgi, īpaši tad, ja, vērtējot kvalitāti, ir atklātas kādas ar metodēm vai ziņošanu saistītas 
problēmas, piemēram, testēšanai nepieciešamo koncentrācijas pakāpju uzturēšanas grūtības. 
Jāņem vērā arī tas, ka par grūti testējamām vielām var tikt iegūti acīmredzami rezultāti, kas 
tomēr neparāda patieso toksicitāti. Arī šādos gadījumos klasificēšanai varētu būt nepieciešami 
ekspertu slēdzieni.  

Datu kvalitātes vērtēšana ietver klasificēšanas mērķiem izmantojamās informācijas 
piemērotības, kā arī tās nozīmības un ticamības vērtēšanu. Izvērsta informācija par kvalitātes 
vērtēšanu ir sniegta IR/CSA R.4. nodaļā.  
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Kad vienai un to pašai taksonomiskajai grupai ir piemērojams vairāk nekā viens pieņemams 
tests, klasificēšanai parasti tiek izmantots visjutīgākais no tiem (tas, kura laikā ir 
iegūta vismazākā L(E)C50 vai NOEC/EC10 vērtība), tomēr iepriekšminētais ir atkarīgs no 
konkrētā gadījuma. Tad, kad par vienu un to pašu sugu ir pieejama lielāka datu kopa 
(vismaz četras vērtības), par reprezentatīvo toksicitātes vērtību attiecīgajai sugai var 
izmantot toksicitāti raksturojošo vidējo ģeometrisko vērtību. Aprēķinot vidējo vērtību, nav 
ieteicams apvienot testu rezultātus, kas iegūti par dažādām vienas taksonomiskās grupas 
sugām vai dažādos to mūža posmos, kā arī testu rezultātus, kas iegūti atšķirīgos apstākļos 
vai atšķirīga ilguma testos. Tas nozīmē,  ka  ir  jāgrupē dati  par  vielām,  par  kurām ir  
pieejamas vismaz četras  to  ekotoksicitāti  raksturojošas vērtības un rezultāti par vienu 
un to pašu sugu, un par attiecīgās sugas reprezentatīvo toksicitātes vērtību ir izmantojams 
ģeometriskais vidējais.  

Ievērojot ar datiem pamatotu pieeju, tad, kad ir ļoti lielas datu kopas, kas atbilst sugu 
sadalījuma pēc jutības (SSD) pieejas kritērijiem (skatīt IR/CSA R.10. nodaļu), lai aprēķinātu 
klasificēšanai lietojamās etalonvērtības saistībā ar toksicitāti ūdens videi (tās ir 
līdzvērtīgas mazākajai EC50 vai NOEC vērtībai), var apsvērt statistikas metožu 
(piemēram, pieciem procentiem sugu bīstamās koncentrācijas (HC5) noteikšanas) izmantošanu.  

4.1.3.2.4.4 Izlecošās vērtības 

Izmantojot ar datiem pamatotu pieeju, būtu jāņem vērā arī iespējamās izlecošās vērtības, jo 
sākumā visi pamatdati par konkrēto trofisko līmeni vai taksonomisko grupu var būt uzskatāmi 
par iegūtiem no viena un tā paša sadalījuma pēc jutības. Tikai tad, kad ir pieejams pietiekams 
datu apjoms, ir iespējamas piemērotas statistiskas pārbaudes, lai konkrētu parametra vērtību 
apstiprinātu vai noraidītu kā izlecošo vērtību.  

Jautājums par iespējamām izlecošajām vērtībām, īpaši lielās datu kopās, ir risināms, izmantojot 
IR/CSA R.7.8.4.1. nodaļā sniegtos norādījumus.  

4.1.3.2.4.5 Ar datiem pamatota pieeja noārdīšanās procesiem 

4.1.3.2.4.6 Ar datiem pamatota pieeja bioakumulācijai 

Ja par bioakumulāciju pieejamie dati ir pretrunīgi, skatīt norādījumus III pielikumā. 

4.1.3.3 Klasificēšanas kategorijas un kritēriji 
4.1.3.3.1  Pamata klasificēšanas sistēmas struktūra 

I pielikums: 4.1.2.2. punkts. Vielu pamata klasifikācijas sistēmā ir viena akūtās bīstamības 
klasifikācijas kategorija un trīs ilgtermiņa bīstamības klasifikācijas kategorijas. Akūtās un 
ilgtermiņa bīstamības klasifikācijas kategorijas piemēro neatkarīgi.  

I pielikums: 4.1.2.3. punkts. Vielas klasificēšanas kritēriji kategorijā “akūts 1” pamatojas 
tikai uz datiem par akūtu toksicitāti ūdens videi (EC50 vai LC50). Kritērijus vielas klasificēšanai 
1. līdz 3. hroniskās toksicitātes kategorijā nosaka daudzpakāpju pieeja, kuras pirmais posms
ir konstatēt, vai pieejamā informācija par hronisku toksicitāti nosaka ilgtermiņa bīstamības
klasifikāciju. Ja nav datu par atbilstīgu hronisku toksicitāti, nākamais posms ir apvienot divus
informācijas veidus, tas ir, datus par akūtu toksicitāti ūdens videi un vides iedarbības datus
(datus par sadalīšanos un bioakumulāciju) (skatīt 4.1.1. attēlu).

Kad par vienu un to pašu ķīmisko vielu ir vairākas vai pretrunīgas datu kopas, vispirms jāizvēlas 
visticamākie dati, pēc tam izmantojot ar datiem pamatotu pieeju. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad 
vielas ātras sadalīšanās testos ir iegūti gan pozitīvi (virs testa izturēšanas līmeņa) un negatīvi 
rezultāti (zem testa izturēšanas līmeņa), vērtējot attiecīgās vielas ātru sadalīšanos, ir 
izmantojami visaugstākās kvalitātes dati un vislabākā dokumentācija. Tādējādi, ņemot vērā 
ātras biosadalīšanās testu konservatīvo raksturu, tad, kad ir nodrošināta laba zinātniska 
kvalitāte un testu apstākļi ir pienācīgi dokumentēti, t. i., ir izpildīti vadlīnijās noteiktie kritēriji, 
neatkarīgi no negatīvajiem rezultātiem ir izmantojami pozitīvie rezultāti. Sīkākus norādījumus 
skatīt II pielikumā.  
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4.1.1. attēls. 

Kategorijas vielām, kuras ir ilgtermiņā bīstamas ūdens videi 

Vai ir 
pieejami atbilstīgi 

hroniskās toksicitātes 
dati visiem trijiem 

trofiskajiem līmeņiem? 

Jā 
Klasificē saskaņā ar 4.1.0. tabulas b), 
i) punktā vai 4.1.0 tabulas b), ii) punktā
sniegtajiem kritērijiem atkarībā no
informācijas par ātru sadalīšanos

Nē 

Vai ir pieejami 
atbilstīgi hroniskās 

toksicitātes dati 
vienam vai diviem 

trofiskajiem 
līmeņiem? 

Nē 

Jā 

 Izvērtē abus turpmākos punktus: 
a) saskaņā ar 4.1.0. tabulas b), i) punktā vai

4.1.0 tabulas b), ii) punktā sniegtajiem
kritērijiem (atkarībā no informācijas par
ātru sadalīšanos) un

b) (ir pieejami atbilstīgi akūtās toksicitātes
dati par citiem trofiskajiem līmeņiem)
saskaņā ar 4.1.0. tabulas b), iii) punktā
sniegtajiem kritērijiem un

Vai ir pieejami 
atbilstīgi akūtās 
toksicitātes dati? 

Jā 

klasificē saskaņā ar visstingrāko kontroles rezultātu 

Klasificē saskaņā ar 4.1.0. tabulas b), 
iii) punktā sniegtajiem kritērijiem

4.1.2.1. punkts. Klasifikācijas sistēmā ir ņemts vērā, ka galveno raksturīgo bīstamību 
ūdens organismiem rada kā akūtā bīstamība, tā vielas ilgtermiņa bīstamība. Ilgtermiņa 
bīstamībai ir noteiktas atsevišķas bīstamības kategorijas, kuras atspoguļo noteiktās 
bīstamības gradāciju. Zemāko no pieejamajām toksicitātes vērtībām starp dažādiem 
trofiskiem līmeņiem un to iekšienē (zivis, vēžveidīgie, aļģes/ūdensaugi) parasti izmanto, 
lai noteiktu attiecīgo bīstamības kategoriju (-as). Dažos apstākļos tomēr ir 
piemērotāk izmantot pieeju no pierādījumu daudzuma viedokļa. 

Ja ir pieejami pietiekami dati par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos 
un ja mazākā hronisko toksicitāti raksturojošā vērtība (ar kuru parasti tiktu noteikta 
atbilstošā bīstamības kategorija) nav lielāka par 1 mg/l, obligāta ir ilgtermiņa bīstamības 
klasificēšana. Iedalīšana attiecīgajā kategorijā ir atkarīga arī no informācijas par ātru 
sadalīšanos.  
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Lai gan ir atzīts, ka galvenais ar iepakotajām precēm saistītais jautājums ir ilgtermiņa 
bīstamība, ir jāapzinās, ka hronisko toksicitāti raksturojošo datu iegūšana ir dārga un šādi dati 
par lielāko daļu vielu parasti nav viegli pieejami. Tiesa, dati par akūtu toksicitāti bieži ir vieglāk 
pieejami nekā dati par hronisko toksicitāti vai arī tos ir iespējams iegūt saskaņā ar ļoti precīzi 
standartizētiem testu protokoliem, tādēļ tad, ja nav pieejami pietiekami dati par ilgstošiem 
testiem, par galveno pazīmi akūtās un ilgtermiņa bīstamības noteikšanai ir izmantojama akūtā 
toksicitāte. Tomēr ir atzīts, ka tad, ja ir pieejami dati par hronisko toksicitāti, tiem ir dodama 
priekšroka, nosakot ilgtermiņa bīstamības kategoriju.  

Ilgtermiņa bīstamības klasificēšanā datiem par hronisko toksicitāti (ECx vai NOEC vērtībām) 
parasti jābūt prioritāriem, lai gan tad, kad tiek vērtēta datu pietiekamība, var būt daži gadījumi 
(piemēram, saistībā ar vielām, par kurām ir maz datu), kad dati par hronisko toksicitāti nav 
iegūti par sugām, kas atbilstoši pieejamajiem īslaicīgo testu datiem ir uzskatāmas par 
visjutīgākajām. Šādos gadījumos klasificēšanas pamatā jābūt tiem datiem par akūto vai 
hronisko toksicitāti, kuri nodrošina visstingrāko klasifikāciju un m koeficients noteikšanu.  

Vielas potenciālo bīstamību atspoguļo hroniskās toksicitātes un sadalīšanās raksturojošās 
īpašības. Vielām, kas strauji nesadalās, ir lielāks ilgtermiņa iedarbības potenciāls, tādēļ tās ir 
iedalāmas lielākas bīstamības kategorijā nekā ātri biosadalāmas vielas. 

Saistībā ar trofiskajiem līmeņiem, par kuriem var nebūt pietiekamu hroniskās toksicitātes datu, 
jāpārskata pietiekamie atbilstošie dati par akūto toksicitāti un ietekmi uz vidi (dati par 
noārdīšanās spēju un bioakumulāciju), lai lemtu par ilgtermiņa apdraudējuma klasificēšanas 
nepieciešamību.  

Lai gan ir atzīts, ka akūtā toksicitāte pati par sevi nav pietiekami precīzs vienīgais 
bīstamības noteikšanai tieši izmantojamais hroniskās toksicitātes prognostiskais faktors, tiek 
uzskatīts, ka tas apvienojumā ar bioakumulācijas potenciālu (t. i., eksperimentāli noteiktu BKK 
≥ 500 vai, ja šādas informācijas nav, log Kow ≥ 4) vai potenciāli ilgāku iedarbību (t. i., ja viela 
ātri nesadalās) var tikt izmantots par piemērotu aizvietotāju klasificēšanas mērķiem. Ātri 
sadalīties spējīgas vielas, kurām ir raksturīga akūtā toksicitāte un nozīmīga bioakumulācija, 
parasti būs hroniski toksiskas nozīmīgi mazākā koncentrācijā. Tāpat vielām, kurām nav 
raksturīga ātra sadalīšanās, var vairāk palielināties ilgstošā iedarbība, un arī tās dēļ ir iespējama 
ilgstoša toksicitāte.  

Bīstamības kategorijas saistībā ar akūto un hronisko toksicitāti ūdens videi un tām atbilstošie 
kritēriji ir norādīti CLP regulas I pielikuma 4.1. iedaļas 4.1.0. tabulā.  

I pielikums: 4.1.0. tabula 

Klasifikācijas kategorijas vielām, kas ir bīstamas ūdens videi 

a) Akūta (īstermiņa) bīstamība ūdens videi

Kategorija “akūts 1” (1. piezīme) 

96 st. LC50 (zivīm) ≤ 1 mg/l un/vai 

48 st. EC50 (vēžveidīgajiem) ≤ 1 mg/l un/vai 

72 vai 96 st. ErC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤ 1 mg/l (2. piezīme) 
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b) Ilgtermiņa bīstamība ūdenim

i) Vielas, kuras ātri nesadalās (3. piezīme) un par
kurām ir pieejami atbilstīgi dati par hronisku toksicitāti

Kategorija “hronisks 1” (1. piezīme)

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤ 0,1 mg/l 

Kategorija “hronisks 2” 

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm) ≤1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem) ≤1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤1 mg/l 

ii) Vielas, kuras ātri sadalās (3. piezīme) un par kurām ir pieejami atbilstīgi dati par hronisku
toksicitāti

Kategorija “hronisks 1” (1. piezīme)

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤ 0,1 mg/l 

Kategorija “hronisks 2” 

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem) ≤ 0,1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤ 0,1 mg/l 

Kategorija “hronisks 3” 

Hronisks NOEC vai ECx (zivīm) ≤1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (vēžveidīgajiem) ≤1 mg/l un/vai 

Hronisks NOEC vai ECx (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤1 mg/l 
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iii) Vielas, par kuru hronisko toksicitāti nav pieejami atbilstīgi dati

Kategorija “hronisks 1” (1. piezīme) 

96 st. LC50 (zivīm) ≤ 1 mg/l un/vai 

48 st. EC50 (vēžveidīgajiem) ≤ 1 mg/l un/vai 

72 vai 96 st. ErC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) ≤ 1 mg/l (2. piezīme) 

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

Kategorija “hronisks 2” 

96 st. LC50 (zivīm) > 1 līdz ≤ 10 mg/l un/vai

48 st. EC50 (vēžveidīgajiem) > 1 līdz ≤ 10 mg/l un/vai

72 vai 96 st. ErC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) > 1 līdz ≤ 10 mg/l (2. piezīme)

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

Kategorija “hronisks 3” 

96 st. LC50 (zivīm) > 10 līdz ≤ 100 mg/l un/vai

48 st. EC50 (vēžveidīgajiem) > 10 līdz ≤ 100 mg/l un/vai

72 vai 96 st. ErC50 (aļģēm vai citiem ūdensaugiem) > 10 līdz ≤ 100 mg/l (2. piezīme)

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

1. piezīme
Kad vielas klasificē kategorijā “akūts 1” un/vai “hronisks 1”, vienlaikus jānorāda atbilstīgais 
m koeficients vai atbilstīgie m koeficienti (skatīt 4.1.3. tabulu). 
2. piezīme
Klasificēšanai jābalstās uz ErC50 [= EC50 (pieaugums)]. Gadījumos, kad EC50 pamats nav 
noteikts vai nav reģistrēts ErC50, klasificēšana pamatojas uz zemāko pieejamo EC50. 
3. piezīme
Ja nav pieejami noderīgi dati par sadalīšanos, kuri ir vai nu eksperimentāli noteikti, vai 
aplēsti dati, vielu uzskata par tādu, kas ātri nesadalās. 

Klasificēšana ir iespējama arī tad, kad nav pieejami dati par visiem trijiem trofiskajiem 
līmeņiem. Tādos gadījumos klasificēšanai var būt nepieciešama informācija, kas kļūst pieejama 
vēlāk. Kopumā pirms iedalīšanas klasifikācijas grupā būs jāapsver visi pieejamie dati. Kad nav 
pieejami labas kvalitātes dati, jāņem vērā mazāk kvalitatīvi dati. Šajos apstākļos jālemj par 
reālo bīstamību, tādēļ, piemēram, kad par konkrēto sugu vai taksonu ir pieejami kvalitatīvi dati, 
tiem ir dodama priekšroka salīdzinājumā ar visiem citiem mazāk kvalitatīvajiem datiem, kas 
varētu būt pieejami par attiecīgo sugu vai taksonu, tomēr ne vienmēr var būt pieejami 
kvalitatīvi dati par visiem trofiskajiem līmeņiem. Par tiem trofiskajiem līmeņiem, par kuriem nav 
pieejami kvalitatīvi dati, būs jāizskata mazāk kvalitatīvi dati, taču, apsverot šādus datus, jāņem 
vērā arī tie sarežģījumi, kas var būt ietekmējuši ticama rezultāta iegūšanas iespējamību. 
Piemēram, informācija par testu un eksperimenta dizainu var būt izšķirīgi svarīga, kad tiek 
vērtēta dažu datu izmantojamība, piemēram, par hidrolītiski nestabilām ķīmiskām vielām, 
savukārt par citām vielām tā var būt mazāk nozīmīga. Minētie sarežģījumi sīkāk ir aprakstīti šo 
vadlīniju I pielikumā.  
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Parasti bīstamības identificēšanas un līdz ar to arī klasificēšanas pamatā būs informācija, kas ir 
tieši iegūta, testējot konkrēto vielu, tomēr mēdz būt gadījumi, kad tas var radīt grūtības vai arī 
kad rezultāti neatbilst parasti paredzamajiem. Tā, piemēram, dažas ķīmiskās vielas, pudelē 
būdamas stabilas, ūdenī ātri (vai lēni) reaģēs, veidojot sadalīšanās produktus ar atšķirīgām 
īpašībām. Ja šāda sadalīšanās ir ātra, pieejamie testa dati bieži vien parādīs sadalīšanās 
produktu bīstamību, jo patiesībā tie būs notestēti. Šie dati ir izmantojami, lai parastajā veidā 
klasificētu cilmvielu, bet, kad sadalīšanās ir lēnāka, var būt iespējams testēt cilmvielu un 
parastajā veidā iegūt datus par bīstamību. Turpmāko sadalīšanos var ņemt vērā, lai noteiktu, 
vai ir piemērojama akūtas vai ilgtermiņa bīstamības kategorija, tomēr ir iespējami gadījumi, kad 
šādi testējama viela var sadalīties, veidojot bīstamākus savienojumus. Šādos apstākļos 
klasificējot cilmvielu, pienācīgi jāņem vērā sadalīšanās produktu bīstamība un ātrums, kādā tie 
veidojas parastajos vides apstākļos (sīkāku informāciju skatīt arī šo vadlīniju pielikumos). 

4.1.3.3.2  “Drošības” klasifikācija 

4.1.2.4. Sistēma arī ievieš “drošības” klasifikāciju (kuru norāda kā kategoriju “hronisks 
4”), ko izmanto, ja pieejamie dati neļauj vielu klasificēt kategorijā “akūts 1” vai 
“hronisks 1 līdz 3” pēc formāliem kritērijiem, kaut arī ir pamats bažām (sk. piemēru 
4.1.0. tabulā). 

I pielikums: 4.1.2.6. 4.1.0. tabulas turpinājums 

“Drošības” klasificēšana 

Kategorija “hronisks 4” 

Tie ir gadījumi, kad dati neļauj vielu klasificēt pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, kaut arī 
ir pamats bažām. Tas attiecas, piemēram, uz vāji šķīstošām vielām, kurām līmenī līdz to 
šķīšanai ūdenī neatzīmē akūtu toksicitāti (4. piezīme), kuras ātri nesadalās saskaņā ar 
4.1.2.9.5.  noda ļ u  un  kurām eksperimentāli  noteiktais  BKK  ≥  500  (vai,  ja  nav, log 
Kow ≥ 4), kas norāda uz bioakumulācijas potenciālu; šīs vielas klasificē šajā kategorijā, 
ja vien nav citu zinātnisku pierādījumu, kas norāda uz to, ka klasificēšana nav vajadzīga. 
Šādi pierādījumi ir nekaitīga koncentrācija, pie kuras hroniskās toksicitātes NOEC 
> šķīdība ūdenī vai > 1 mg/l, vai citi pierādījumi par ātru sadalīšanos vidē bez tiem, ko
sniedz visas 4.1.2.9.5. iedaļā uzskaitītās metodes.

4. piezīme

“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. 

Piemēram, kategorija “hronisks 4” tiek piemērota turpmāk aprakstītajos gadījumos. Dažām vāji 
šķīstošām vielām, par kurām parasti tiek uzskatīts, ka to šķīdība ūdenī ir < 1 mg/l, akūtā 
toksicitāte netiek konstatēta toksicitātes testos, kas notikuši tuvu šķīdības robežvērtībai, tomēr, 
ja šādai vielai BKK vērtība ir ≥ 500 vai arī tā nav zināma un log Kow ir ≥ 4 (tas norāda uz 
bioakumulācijas potenciālu), turklāt vielai nav raksturīga ātra sadalīšanās, tai atbilstoši drošības 
klasifikācijai tiek piešķirta kategorija “hronisks 4”. Īslaicīgos testos šāda tipa vielu iedarbība var 
būt pārāk neilga, lai testējamos organismos viela sasniegtu līdzsvara koncentrāciju, tādēļ, pat ja 
īslaicīgos testos nav noteikta akūtā toksicitāte, joprojām pastāv reāla iespējamība, ka šādas 
vielas, kuras ātri nesadalās un kurām ir raksturīga bioakumulācija, var radīt ilgstošas sekas, 
īpaši tāpēc, ka lēnas sadalīšanās dēļ ūdens vidē ir iespējama ilgāka iedarbība. 

Šīs sistēmas pamatelementu precīzi skaidrojumi ir izvērsti aprakstīti šo vadlīniju I–III pielikumā. 
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4.1.3.3.3  Ļoti toksisku vielu m koeficienta noteikšana 

4.1.2.5. Vielas, kuru akūtās toksicitātes rādītājs ir zem 1 mg/l vai hroniskās toksicitātes 
rādītājs zem 0,1 mg/l (ja viela ātri nesadalās) un 0,01 mg/l (ja viela ātri sadalās), kā 
sastāvdaļas pastiprina maisījuma toksicitāti pat zemās koncentrācijās, un parasti tām 
piešķir lielāku svaru, piemērojot klasifikācijai summēšanas metodi (sk. 1. piezīmi 4.1.0. 
tabulai un 4.1.3.5.5. nodaļu). 

Kad viela ir klasificēta kategorijā “akūts 1” un (vai) kategorijā “hronisks 1” (a), ir jāpiešķir 
reizināšanas koeficients (m koeficients), kā aprakstīts CLP regulas 10. pantā. Kad tas ir 
iespējams, akūtai un ilgtermiņa bīstamībai m koeficients jāpiešķir atsevišķi. Tas nozīmē, ka 
vienai vielai var būt divi dažādi m koeficienti (pa vienam saistībā gan ar tās akūto, gan 
ilgtermiņa bīstamību). Vielas m koeficientus ir būtiski iekļaut arī DDL, jo tie var būt nepieciešami 
citiem lietotājiem piegādes ķēdē, piemēram, šādu vielu saturošu maisījumu klasificēšanai.  

Vielas m koeficientus ir iespējams ņemt no nākamās tabulas, un tie ir atkarīgi no vielu 
toksicitātes grupas. Piemēram, vielai, kuras akūtā toksicitāte ir 0,005 mg/l, ir piešķirams 
m koeficients “100”, savukārt, ja hroniskā toksicitāte ir 0,005 mg/l, vielām, kas ātri nesadalās, 
ir piešķirams m koeficients “10”, bet vielām, kas ātri sadalās, – m koeficients “1”. 

I pielikums: 4.1.3. tabula 

Reizināšanas koeficienti ļoti toksiskām maisījumu komponentēm 

Akūts toksiskums reizin. 
koeficients 

Hronisks 
toksiskums 

reizin. koeficients 

L(E)C50 vērtība (mg/l) NOEC vērtība (mg/l) NRD(1) 
sastāvdaļas 

RD(2) 
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 

1000 0,00001 < NOEC ≤ 
0,0001 

1000 100 

0,00001 < L(E)C50 ≤ 
0,0001 

10000 0,000001 < NOEC ≤ 
0,00001 

10000 1000 

(turpināt intervālos ar koeficientu 
10) 

(turpināt intervālos ar koeficientu 10) 

(a) Ātri nesadalās.
(b) Ātri sadalās.

CLP regulas 4.1.3. tabulā norādītā NOEC vērtība attiecas gan uz NOEC, gan ECx vērtību 
(toksicitātes vērtības ir izteiktas kā mg/l). Pirmās divas 4.1.3. tabulas ailes attiecas uz 
4.1.0. tabulas “a” punkta, kā arī “b” punkta “iii” apakšpunkta klasificēšanas sistēmu, bet 
pēdējās trīs ailes – uz 4.1.0. tabulas “b” punkta “i” un “ii” apakšpunkta klasificēšanas sistēmu.  
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Gadījumos,  kad  dati  par  hronisko  toksicitāti  nav  pieejami  un  4.1.0.  tabulas “a” punkts, kā arī 
“b” punkta “iii” apakšpunkts tiek izmantots, lai noteiktu ilgtermiņa bīstamību ūdens videi, m 
koeficients, kas iegūts, klasificējot akūto bīstamību ūdens videi, ir attiecināms arī uz 
gadījumiem, kad tiek klasificēta ilgtermiņa bīstamība ūdens videi.  

4.1.3.4 Lēmumi par klasifikācijas pieņemšanu: vielu piemēri 

Ja vērtēšanas rezultāti liecina par atbilstību kritērijiem, ir jāpiešķir viena kategorija saistībā ar 
akūtu bīstamību ūdens videi un (vai) viena kategorija saistībā ar ilgtermiņa bīstamību ūdens 
videi, kā arī jāpiemēro m koeficienti. Informāciju par marķējuma elementiem – bīstamības 
piktogrammām, signālvārdiem, bīstamības apzīmējumiem un drošības prasību apzīmējumiem – 
skatīt šo vadlīniju 4.1.6. nodaļā.

Metāliem un metālu savienojumiem specifiski papildu klasificēšanas piemēri ir doti šo vadlīniju IV 
pielikumā.  

Šajā nodaļā sniegtajos piemēros galvenā uzmanība ir pievērsta pašklasificēšanai, kas pamatota ar 
pieejamajiem nozīmīgajiem datiem. Šajos piemēros nav ņemta vērā obligāta CLP regulas VI 
pielikuma 3.1. tabulā iekļauto vielu saskaņotās klasificēšanas sistēmas izmantošana, 
klasifikācijas un marķēšanas sarakstā iekļautās informācijas izmantošana un VII pielikumā 
iekļautās pārveidošanas tabulas izmantošana.  

Pēc datu apkopošanas pašklasificēšana ir uzsākama ar apkopoto datu atbilstības, kā arī 
rezultātu vērtēšanu un lemšanu par vides bīstamības klasificēšanai nozīmīgajiem parametriem. 
Kad vērtēšanas rezultāti liecina par atbilstību klasificēšanas kritērijiem saistībā ar vidi, ir 
jāpiešķir viena kategorija saistībā ar akūtu bīstamību ūdens videi un (vai) viena kategorija 
saistībā ar ilgtermiņa bīstamību ūdens videi, kā arī pēc nepieciešamības jāpiemēro m koeficienti.  

Šajā nodaļā iekļauto vielu klasificēšanas piemēru saraksts 

• A piemērs: pamatojoties uz datiem par akūto un hronisko toksicitāti, vienkārši
klasificējama hidrofila viela;

• B piemērs: pamatojoties uz datiem par akūto toksicitāti, vienkārši klasificējama hidrofila
viela; dati par hronisko toksicitāti nav pieejami;

• C piemērs: ūdenī vidēji šķīstoša viela, vienkārši klasificējama, pamatojoties uz datiem par
akūto toksicitāti; dati par hronisko toksicitāti pieejami par diviem trofiskajiem līmeņiem,
apvienota (Q)SAR un eksperimentos iegūtu datu kopa;

• D piemērs: viela, par kuras toksicitāti vienā un tajā pašā trofiskajā līmenī ir iegūti atšķirīgi
dati;

• E piemērs: viela ar kategoriju “hronisks 4” atbilstoši “drošības” klasifikācijai;

• F piemērs: grūti testējama viela; toksicitātes līmenis pārsniedz šķīdību ūdenī.

Metāliem un metālu savienojumiem specifiski papildu klasificēšanas piemēri ir doti šo vadlīniju 
IV pielikumā.  

Šie piemēri ir doti pēc loģiskas struktūras, vispirms tabulā norādot visas pieejamās informācijas 
nozīmīgos datu elementus, pēc tam katru elementu novērtējot saistībā ar bīstamību ūdens videi, 
tad atsevišķās daļās ietverot klasifikāciju pēc bīstamības ūdens videi un secinājumu 
pamatojumu un visbeidzot tabulā parādot piemērojamos marķējuma elementus. 
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Piemēros izmantoto datu elementu paskaidrojums 

• Fizikāli ķīmiskās īpašības, kurām ir nozīme, kad klasificēšanas nolūkā tiek vērtēta
bīstamība ūdens videi: parasti tās ir šķīdība ūdenī (mg/l) un oktanola un ūdens
sadalījuma koeficients (log Kow);

• Akūtā toksicitāte ūdens videi: parasti tiek izteikta kā LC50 vai EC50 (mg/l);

• Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: parasti tiek izteikta kā NOEC vai ECx (mg/l);

• Noārdīšanās spēja (dati par ātru sadalīšanos): parasti tiek raksturota kā organisko vielu
biotiskā vai abiotiskā sadalīšanās (vai pārveidošanās par neorganiskām vielām). Ja
primārā sadalīšanās ir ātra, jāsniedz informācija par to, vai sadalīšanās produkti ir vai
nav klasificējami kā bīstami ūdens videi;

• Bioakumulācija: parasti tiek izteikta kā biokoncentrācijas koeficients zivīs.

Paskaidrojumos ar piemēriem informācija par ticamību netiek ņemta vērā. Izmantotajos 
piemēros tiek pieņemts, ka ticamības līmenis ir augsts (piemēram, eksperimentālo testu 
novērtējums pēc Klimiša kritērijiem ir “1” vai “2”), ja vien nav norādīts citādi. Jāpiebilst, ka ir 
svarīgi pētījumu rezultātiem piešķirt ticamības vērtējumu: ja pētījuma rezultāti ir novērtēti kā 
maz ticami, klasificēšanas nolūkiem tie parasti nav izmantojami.  

Līdz ar pētījumos izdarītajiem secinājumiem par klasificēšanai nozīmīgiem parametriem katrā 
piemērā atsevišķā ailē ir norādīta šāda informācija:  

• atsauce uz izmantojamo testa metodi saskaņā ar regulu (EK) Nr. 440/2008 par
testēšanas metožu noteikšanu vai OECD Testēšanas vadlīnijām, vai izmantoto
(Q)SAR modeli;

• pamatinformācija par testa plānu (testa vides pH un tās atjaunošanās režīmu, t. i., vai
tas ir statisks, daļēji statisks vai plūsmas tipa);

• informācija par noteiktās vai nominālās testa koncentrācijas izmantošanu;

• informācija par OECD noteiktās labas laboratorijas prakses (LLP) prasību ievērošanu
saistībā ar eksperimentu gaitu un ziņošanu;

• specifiska informācija par nozīmīgajiem rezultātiem, ja tā ir attiecināma.

Šī informācija ir neaizstājama, kad datu atbilstība un pētījuma rezultātu analīze tiek vērtēta 
attiecībā uz piemērotību izmantošanai klasificēšanas un marķēšanas shēmā, tomēr šajos 
piemēros minētā informācija ir iekļauta galvenokārt tādēļ, lai datus padarītu reālākus. 
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4.1.3.4.1 A. piemērs: pamatojoties uz datiem par akūto un hronisko toksicitāti, vienkārši
klasificējama hidrofila viela

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 
vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī 1200 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav
ievērotas

Logaritmiskais sadalījums 
oktanola/ūdens fāzē (log Kow) 

2,75 A.8./pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: Oncorhynchus 
mykiss 

Lepomis macrochirus 

12 mg/l (96 st. 
LC50) 

2,7 mg/l (96 st. 
LC50)  

C.1./statisks, LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Vēžveidīgie: Daphnia magna 18 mg/l (48 st. 
EC50) 

C.2./statisks, LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus 
subspicatus  

Lemna gibba 

0,056 mg/l 
(96 st. ErC50) 

0,031 mg/l (7 d. 
ErC50)  

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas
C.26./daļēji statisks, 
LLP prasības ir ievērotas 

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: Danio rerio 1,2 mg/l (21 d. 
NOEC)  

OECD 210/zivju mazuļu 
toksicitātes tests, caurplūde, 
LLP prasības ir ievērotas  

Vēžveidīgie:  Daphnia magna 1,1 mg/l (21 d. 
NOEC) 

C.20./daļēji statisks, 
LLP prasības ir ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus 
subspicatus  

0,01 mg/l 
(96 st. NOEC) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Biotiskā sadalīšanās 86 % 28 dienās 
(ievērots 
10 dienu 
intervāls)  

C.4-C/pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas

Abiotiska sadalīšanās, hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, dienas) 

Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients zivīs Nav datu 
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• viela ir viegli šķīstoša. Log Kow < 4 norāda uz vāju bioakumulācijas potenciālu, un to ir
iespējams izmantot, ja nav datu par BKK. 

Akūtā toksicitāte ūdens videi:  

• akūtā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti raksturojošo
vērtību, ir 0,01–0,1 mg/l.

Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: 

• ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti
raksturojošo vērtību, ir 0,001–0,01 mg/l.

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos): 

• sadalīšanās par 70 % 28 dienās, pamatojoties uz izšķīdušā organiskā oglekļa daudzumu,
atbilst ātras sad alīšanās kritērijiem.

Klasificēšana atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami  

Akūta (īstermiņa) bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”, m koeficients – 10. 

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 1. 

Pamatojums 

Akūtā bīstamība ūdens videi: akūtā toksicitāte – L(E)C50 ≤ 1 mg/l. Vielas m koeficientu pamato 
L(E)C50 vērtība 0,01–0,1 mg/l.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: 

Kritērijus vielas klasificēšanai 1. līdz 3. hroniskās toksicitātes kategorijā nosaka daudzpakāpju 
pieeja, kuras pirmais posms ir konstatēt, vai ir pieejama tāda atbilstīga informācija par 
ilgtermiņa toksicitāti, kura ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību. Ja nav datu par atbilstīgu 
ilgtermiņa toksicitāti dažos vai visos trofiskajos līmeņos, nākamais posms ir apvienot divus 
informācijas veidus, t. i., datus par akūtu toksicitāti ūdens videi un datus par pārvērtībām vidē 
(datus par sadalīšanos un bioakumulāciju). Sīkāku informāciju skatīt 4.1.3.3. nodaļā un 
4.1.0. tabulā.  

• Atbilstīgi dati par ilgtermiņa toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos, ilgtermiņa
toksicitāti raksturojošā NOEC vērtība ≤ 0,01 mg/l, ātra sadalīšanās. Vielas m koeficientu
pamato NOEC vērtība 0,001–0,01 mg/l (ātra sadalīšanās).

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H41091 

91 Jāņem vērā, ka saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. 
apakšnodaļu). 

P273, P391, P501 Drošības prasību apzīmējumi 
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4.1.3.4.2 B piemērs: pamatojoties uz datiem par akūto toksicitāti, vienkārši klasificējama 
hidrofila viela; dati par hronisko toksicitāti nav pieejami 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 
vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī 1200 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav
ievērotas

Logaritmiskais sadalījums 
oktanola/ūdens fāzē (log Kow) 

2,75 A.8./pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: Oncorhynchus 
mykiss 

Lepomis 
macrochirus 

12 mg/l (96 st. 
LC50)  

2,7 mg/l (96 st. 
LC50)  

C.1./statisks, LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Vēžveidīgie: Daphnia magna 18 mg/l (48 st. 
EC50) 

C.2./statisks, LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus 
subspicatus  

Lemna gibba 

0,056 mg/l 
(96 st. ErC50) 

0,031 mg/l (7 d. 
ErC50)  

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas
C.26./daļēji statisks, 
LLP prasības ir ievērotas 

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 

Zivis Nav datu 

Vēžveidīgie:  Daphnia magna Nav datu 

Aļģes/ūdensaugi Par NOEC nav 
ziņu 

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Biotiskā sadalīšanās 86 % 28 dienās 
(ievērots 
10 dienu 
intervāls)  

C.4-C/pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas

Abiotiska sadalīšanās, hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, dienas) 

Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients zivīs 560 l/kg C.13 /pH 7,8, LLP prasības ir
ievērotas, BKK (saistībā ar
kopējām radioaktīvajām
atliekām, jo dati par cilmvielu
nav pieejami)
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• viela ir viegli šķīstoša. Log Kow < 4 norāda uz vāju bioakumulācijas potenciālu, un to ir
iespējams izmantot, ja nav datu par BKK (skatīt bioakumulācijas novērtējumu).

Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• akūtā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti raksturojošo
vērtību, ir 0,01–0,1 mg/l.

Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: 

• atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav pieejami.

Sadalīšanās spēja (dati par ātru sadalīšanos): 

• sadalīšanās par 70 %, pamatojoties uz izšķīdušā organiskā oglekļa daudzumu, atbilst
ātras sadalīšanās kritērijiem.

Bioakumulācija: 

• BKK > 500, tādēļ ir liels bioakumulācijas potenciāls. BKK vērtība ir būtiskāka nekā
log Kow vērtība, kas šajā gadījumā ir mazāka par robežvērtību “4”.

Klasificēšana atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami  

Akūtā bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”, m koeficients – 10.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 10. 

Pamatojums 

Akūta (īstermiņa) bīstamība ūdens videi: akūtā toksicitāte – L(E)C50 ≤ 1 mg/l. Vielas 
m koeficientu pamato L(E)C50 vērtība 0,01–0,1 mg/l.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: 

Kritērijus vielas klasificēšanai 1. līdz 3. hroniskās toksicitātes kategorijā nosaka daudzpakāpju 
pieeja, kuras pirmais posms ir konstatēt, vai ir pieejama tāda atbilstīga informācija par 
ilgtermiņa toksicitāti, kura ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību. Ja nav datu par atbilstīgu 
ilgtermiņa toksicitāti dažos vai visos trofiskajos līmeņos, nākamais posms ir apvienot divus 
informācijas veidus, t. i., datus par akūtu toksicitāti ūdens videi un datus par pārvērtībām vidē 
(datus par sadalīšanos un bioakumulāciju). Detalizētāku informāciju skatīt 4.1.3.3. nodaļā 
un 4.1.0. tabulā. 

• Atbilstīgi dati par ilgtermiņa toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav pieejami;

• Mazākā akūtās toksicitātes L(E)C50 robežvērtība ir ≤ 1 mg/l;

• Viela ātri sadalās, tomēr eksperimentāli noteiktā BKK vērtība ir > 500;

• Tā kā secinājumu pamato 4.1.0. tabulā. “b” punkta “iii” apakšpunkta dati, m koeficientu
pamato akūto toksicitāti raksturojošā vērtība – 0,01 līdz 0,1 mg/l. Šajā gadījumā
m koeficients attiecas gan uz akūto, gan ilgtermiņa bīstamību.
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Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H41092 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

92 Jāņem vērā, ka saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. 
apakšnodaļu).  

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Elements 



4.1.3.4.3 C piemērs: ūdenī vidēji šķīstoša viela, vienkārši klasificējama, pamatojoties uz 
datiem par akūto toksicitāti; dati par hronisko toksicitāti pieejami tikai par diviem 
trofiskajiem līmeņiem, apvienota (Q)SAR un eksperimentos iegūtu datu kopa 

DATU ELEMENTI Vērtība 
Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 vai
OECD vadlīnijām)/piezīmes  

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī 25 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav
ievērotas

Logaritmiskais sadalījums 
oktanola/ūdens fāzē (log Kow) 

5,75 

3,9 

A.8./pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas
(Q)SAR, KOWINN, apstiprināts,
LLP prasības nav ievērotas

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: Oncorhynchus mykiss  

Lepomis macrochirus 

12,3 mg/l (96 st. 
LC50)  
22,5 mg/l (96 st. 
LC50)  

C.1./statisks, LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks, LLP prasības ir 
ievērotas 

Vēžveidīgie: Daphnia magna 

Daphnia magna 

0,79 mg/l (48 st. 
EC50) 

1,06 mg/l (48 st. 
EC50) 

C.2./statisks, LLP prasības nav
ievērotas
(Q)SAR, ECOSAR, apstiprināts,
LLP prasības nav ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus 
subspicatus  

1,53 mg/l (96 st. 
ErC50)  

 LLP prasības ir C.3./statisks,
ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 

Zivis 0,56 mg/l (21 d. 
NOEC)  

OECD 210/zivju mazuļu toksicitātes 
tests, caurplūde, LLP prasības ir 
ievērotas  

Vēžveidīgie: Daphnia magna Nav datu 

Aļģes/ūdensaugi 

Scenedesmus 
subspicatus  

0,23 mg/l 
(96 st. NOEC) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas
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Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Biotiskā sadalīšanās 45 % 28 dienu 
laikā 

 LLP prasības ir C.4-C/pH 7,5,
ievērotas

Abiotiska sadalīšanās, hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, dienas) 

Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients zivīs Nav datu 
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• viela ir vidēji šķīstoša. Log Kow = 5,75. Pamatojoties uz datiem, pareiza ar
(Q)SAR palīdzību aprēķināta Kow vērtība ir būtiskāka nekā atbilstoši labai laboratorijas
praksei eksperimentos iegūti ticami dati.

Jāņem vērā, ka Kow aprēķiniem izmantojamie eksperimentos iegūtie un (Q)SAR dati katrā 
konkrētajā gadījumā ir rūpīgi jāpārbauda. Datu ticamība var būt atkarīga no ķīmiskās vielas 
struktūras. Par Kow datu izmantošanu vairāk skatīt III pielikuma III.2.2 nodaļā un par tām 
ķīmisko vielu klasēm, kam pievēršama īpaša uzmanība, – III pielikuma III.4.1. nodaļā.  

Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• akūtā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti raksturojošo
vērtību, ir 0,1–0,1 mg/l;

• par Daphnia magna ir dotas divas ticamas vērtības. Ar datiem pamatota pieeja ir
izmantojama, ja (Q)SAR datus atspēko ticami eksperimentos iegūti dati, tādēļ attiecībā
uz vēžveidīgajiem tiek izmantota mazākā toksicitāti raksturojošā vērtība – 0,79 mg/l.

Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: 

• atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti ir pieejami tikai par zivīm un aļģēm/ūdensaugiem,
bet ne par vēžveidīgajiem;

• hroniskā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti
raksturojošo vērtību, zivīm un aļģēm/ūdensaugiem ir 0,1–0,1 mg/l.

Tā kā atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti ir pieejami par diviem trofiskajiem līmeņiem, tie abi 
ir jāvērtē:  

a) pēc 4.1.0. tabulas. “b” punkta “i” vai “ii” apakšpunkta kritērijiem (atkarībā no informācijas
par ātru sadalīšanos) un

b) pēc 4.1.0. tabulas. “b” punkta “iii” apakšpunkta kritērijiem (ja ir pieejami atbilstīgi dati par
akūto toksicitāti citos trofiskajos līmeņos),

un tie ir klasificējami, ievērojot precīzākos rezultātus. 

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos):  

• sadalīšanās vairāk par 70% 28 dienās, pamatojoties uz izšķīdušā organiskā oglekļa
daudzumu, neatbilst ātras sadalīšanās kritērijiem.

Bioakumulācija: 

• log Kow 5,75 norāda uz lielu bioakumulācijas potenciālu, un to ir iespējams izmantot, ja
nav datu par BKK.

Klasificēšana  atkarībā  no  bīstamības  ūdens  videi  un  noteiktie  m koeficienti, 
ja tie piemērojami.
Akūtā bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”, m koeficients – 1.  
Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 1. 
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Pamatojums 

Akūtā (īstermiņa) bīstamība ūdens videi: mazākā akūtās toksicitātes L(E)C50 robežvērtība ūdens 
vidē ir ≤ 1 mg/l. m koeficientu pamato L(E)C50 vērtība 0,1–0,1 mg/l.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: 

Kritērijus vielas klasificēšanai 1. līdz 3. hroniskās toksicitātes kategorijā nosaka daudzpakāpju 
pieeja, kuras pirmais posms ir konstatēt, vai ir pieejama tāda atbilstīga informācija par 
ilgtermiņa toksicitāti, kura ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību. Ja nav datu par atbilstīgu 
ilgtermiņa toksicitāti dažos vai visos trofiskajos līmeņos, nākamais posms ir apvienot divus 
informācijas veidus, t. i., datus par akūtu toksicitāti ūdens videi un datus par pārvērtībām vidē 
(datus par sadalīšanos un bioakumulāciju). Šajā piemērā tas, ka nav notikuši ilgstoši pētījumi 
par sugām vai trofiskajiem līmeņiem (t. i., dafnijām vai vēžveidīgajiem), lai noteiktu zemākās 
akūtās toksicitātes vērtības, pamato aizstājējsistēmas izmantošanu. Detalizētāku informāciju 
skatīt 4.1.3.3 nodaļā un 4.1.0. tabulā.  

• Sistēma uz NOEC pamata (sk. 4.1.0. tabulā. “b” punkta “i” apakšpunktu): mazākā
ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi – NOEC ≤ 1 mg/l, nav raksturīga ātra sadalīšanās,
tādēļ piešķirta kategorija “hronisks 2”.

• Aizstājējsistēma (sk. 4.1.0. tabulā. “b” punkta “iii” apakšpunktu): mazākā akūtā
toksicitāte ūdens videi – L(E)C50 < 1 mg/l, nav raksturīga ātra sadalīšanās (log Kow > 4),
tādēļ piešķirta kategorija “hronisks 1”.

• Secinājums: kategorija “hronisks 1” ir piemērojama, ievērojot precīzākos rezultātus.

• Tā kā secinājumu pamato aizstājējsistēma (sk. 4.1.0. tabulas “b” punkta
“iii” apakšpunktu), m koeficientu pamato akūto toksicitāti raksturojošā vērtība ūdens
vidē – 0,1 līdz 1 mg/l.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H41093 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

93 Jāņem vērā, ka saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. 
nodaļu). 



Vērtība

120 mg/l 

4.9 

Lepomis macrochirus: 

Daphnia magna: 

Procambarus clarkii: 

Asellus aquaticus: 

Mysidopsis bahia: 

Chironomus tentans: 

DATU ELEMENTI 
Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 
vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 
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4.1.3.4.4 D piemērs: viela, par kuras toksicitāti vienā un tajā pašā trofiskajā līmenī ir iegūti 
atšķirīgi dati  

94 Dažas šī trofiskā līmeņa sugas var piederēt pie citām taksonomiskajām grupām, nevis vēžveidīgajiem, 
piemēram, knišļi Chironomus tentans pieder pie insektu klases Hexapoda apakštipa. 

Vēžveidīgie94: C.2./statisks, LPP prasības ievērotas

Metode nav zināma/statisks, LPP 
prasības ir ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 
Pseudokirchneriella subcapitata 

 LLP prasības irC.3./statisks,
ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: Pimephales promelas OECD 210/zivju mazuļu 
toksicitātes tests, caurplūde, 
LLP prasības ir ievērotas, 
mērķparametrs – augšana  

Vēžveidīgie:  Daphnia magna C.20./daļēji statisks, LLP prasības
ir ievērotas, mērķparametrs –
reprodukcijas spēja

Aļģes/ūdensaugi: 
P seudokirchneriella subcapitata 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Biotiskā sadalīšanos Nav datu 

Abiotiskā sadalīšanās un hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, dienas) 

Nav datu 

Bioakumulācija 
Biokoncentrācijas koeficients zivīs 
(BKK) 

Nav datu 

108 mg/l (96 h LC50) 

40 mg/l (48 h EC50) 

0.12 mg/l (48 h EC50) 

0.4 mg/l (48 h EC50) 

0.5 mg/l (48 h EC50) 

0.8 mg/l (48 h EC50) 

22 mg/l (96 h ErC50) 

1.1 mg/l (21 d NOEC) 

1.2 mg/l (21 d NOEC) 

8.5 mg/l (96 h NOEC) 

Metode nav zināma/statisks, LPP 
prasības ir ievērotas

Metode nav zināma/statisks, LPP 
prasības nav ievērotas

Metode nav zināma/statisks, LPP 
prasības ir ievērotas

C.1./statisks, LPP prasības ievērotas

A.6. / pH:7.0, prasības nav
ievērotas

A.8. / pH:7.5, prasības ievērotas

Zivis:

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Logaritmiskais sadalījums oktanola/
ūdens fāzē (log Kow) 

Šķīdība ūdenī 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• viela šķīst ūdenī. Log Kow = 4,9.

Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• akūtā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko pieejamo toksicitāti raksturojošo
vērtību, ir 0,1–0,1 mg/l. Šajā piemērā klasificēšanas pamatā jābūt visjutīgākajai sugai,
t. i., vēžveidīgajiem Procambarus clarkii.

Jāpiebilst, ka kopumā attiecībā uz vielām, par kuru toksicitāti vienā un tajā pašā taksonomiskajā 
grupā (šajā gadījumā par vēžveidīgajiem) ir iegūti atšķirīgi dati, katrā konkrētajā gadījumā 
datus par toksicitāti var vērtēt, analizējot to pamatotību. Piemēram, ja par vienu un to pašu 
zivju sugu ir pieejamas vismaz četras LC50 vērtības, var aprēķināt to ģeometriski vidējo (sk. 
4.1.3.2.4.3. nodaļu). Šajā piemērā ir pieejami dati par piecu dažādu vēžveidīgo sugu akūto 
toksicitāti, un tie visi, izņemot vienus, ir iegūti pētījumos, kuros ir ievērotas LLP prasības, un 
šie dati, izmantojot ar datiem pamatotu pieeju, ir novērtēti kā līdzvērtīgi, tādēļ klasificēšanai ir 
izmantojama mazākā vērtība.  

Hroniskā toksicitāte ūdens videi: 

• atbilstīgi dati par ilgtermiņa toksicitāti ir pieejami tikai par zivīm un aļģēm/ūdensaugiem.
Hroniskā toksicitāte ūdens videi, pamatojoties uz mazāko no divām pieejamajām
toksicitāti raksturojošajām vērtībām, ir 0,1–0,1 mg/l;

• attiecībā uz vēžveidīgajiem dati par hronisko toksicitāti ir pieejami par Daphnia magna –
tās, kā apliecina salīdzinoši liela datu kopa par akūto toksicitāti, ir vismaz tikpat jutīgas kā
sugas, par kurām dati ir pieejami, tādēļ šajā gadījumā dati par hronisku toksicitāti ūdens
videi saistībā ar Daphnia magna nav uzskatāmi par atbilstošiem “atbilstīgu ilgtermiņa
datu” definīcijai.

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos): 

• dati par šo vielu nav pieejami. Šajā gadījumā viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav
raksturīga ātra sadalīšanās (skatīt 3. piezīmi pie 4.1.0. tabulas).

Bioakumulācija: 

log Kow 4,9 norāda uz lielu bioakumulācijas potenciālu, un to ir iespējams izmantot, ja nav datu 
par BKK.  

Klasificēšana atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami  

Akūtā bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”, m koeficients – 1. 

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 1 

Pamatojums 

Akūtā bīstamība ūdens videi: akūtā toksicitāte ūdens videi L(E)C50 ir > 0,001 līdz < 0,01 mg/l. 

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: 

kritērijus vielas klasificēšanai 1. līdz 3. hroniskās toksicitātes kategorijā nosaka daudzpakāpju 
pieeja, kuras pirmais posms ir konstatēt, vai ir pieejama tāda atbilstīga informācija par 
ilgtermiņa toksicitāti, kura ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību. Ja nav datu par atbilstīgu 
ilgtermiņa toksicitāti dažos vai visos trofiskajos līmeņos, nākamais posms ir apvienot divus 
informācijas veidus, t. i., datus par akūtu toksicitāti ūdens videi un datus par pārvērtībām vidē 
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(datus par sadalīšanos un bioakumulāciju). Detalizētāku informāciju skatīt 4.1.3.3. nodaļā un 
4.1.0. tabulā. 

• Atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti ir pieejami par diviem no trim trofiskajiem līmeņiem
(zivīm un aļģēm/ūdensaugiem), un mazākā NOEC vērtība ir lielāka par 1 mg/l.

Secinājums par šiem diviem trofiskajiem līmeņiem: sistēma uz NOEC pamata (sk. 4.1.0.
tabulas“b” punkta “i” apakšpunktu) – mazākā ilgtermiņa toksicitāti ūdens videi
raksturojošā NOEC vērtība ir > 1 mg/l, tādēļ tā nav klasificēta.

• Aizstājējsistēma (sk. 4.1.0. tabulas “b” punkta “iii” apakšpunktu): mazākā akūtā
toksicitāte ūdens videi L(E)C50 < 1 mg/l (Procambarus clarkii – 0,12 mg/l), nav
raksturīga ātra sadalīšanās (log Kow > 4), tādēļ piešķirta kategorija “hronisks 1”.

• Secinājums: kategorija “hronisks 1” ir piemērojama, ievērojot precīzākos rezultātus.

• Tā kā secinājumu pamato aizstājējsistēma (sk. 4.1.0. tabulas “b” punkta
“iii” apakšpunktu), m koeficientu pamato akūto toksicitāti raksturojošā vērtība ūdens
vidē – 0,1 līdz 1 mg/l.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H41095 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

95 Jāņem vērā, ka saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. 
nodaļu). 
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4.1.3.4.5 E piemērs: viela ar kategoriju “hronisks 4” atbilstoši “drošības” klasifikācijai 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 
vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī 0,009 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav
ievērotas 

Logaritmiskais sadalījums 
oktanola/ūdens fāzē (log Kow) 

5,4 A.8. /pH 7,5, LLP prasības ir
ievērotas 

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Zivis nav datu 

Vēžveidīgie: Daphnia magna > 1 mg/l (48 st. EC50) C.2./statisks, nominālā 
koncentrācija, LLP prasības 
nav ievērotas

Aļģes/ūdensaugi Nav datu 

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 

Zivis Nav datu 

Vēžveidīgie:  Daphnia magna Nav datu 

Aļģes/ūdensaugi Nav datu 

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Biotiskā sadalīšanās Nav datu 

Abiotiskā sadalīšanās un hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, dienas) 

Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients 
zivīs (BKK) 

Nav datu 

Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• viela ir vāji šķīstoša. Log Kow > 4 norāda uz lielu bioakumulācijas potenciālu, un to ir
iespējams izmantot, ja nav datu par BKK.

Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• viela, par kuru ir maz datu. Līdz robežvērtībai, kad viela šķīst ūdenī, akūta toksicitāte nav
reģistrēta.

Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: 

• atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav pieejami.

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos): 

• tā kā nav eksperimentos iegūtu datu, tiek uzskatīts, ka vielai nav raksturīga ātra
sadalīšanās.
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Bioakumulācija: 

• log Kow 5,4 norāda uz lielu bioakumulācijas potenciālu, un to ir iespējams izmantot, ja
nav datu par BKK.

Klasificēšana atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami  

Akūtā bīstamība: nav klasificēta.  

Ilgtermiņa bīstamība: atbilstoši “drošības” klasifikācijai ir piešķirta kategorija “hronisks 4”. 

Pamatojums  

Akūtā bīstamība: līdz robežvērtībai, kad viela šķīst ūdenī, nav reģistrēta akūta toksicitāte ūdens 
videi. 

Ilgtermiņa bīstamība: atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav 
pieejami, tomēr šī viela rada bažas, jo  

• viela ir vāji šķīstoša;

• līdz robežvērtībai, kad viela šķīst ūdenī, nav reģistrēta akūta toksicitāte ūdens videi;

• vielai nav raksturīga ātra sadalīšanās (pēc noklusējuma, jo nav eksperimentos iegūtu
datu);

• vielai ir liels bioakumulācijas potenciāls (datu par BKK nav, log Kow > 4);

• nav pierādīts, ka visos trijos trofiskajos līmeņos NOEC vērtība ir lielāka par šķīdību ūdenī;

• nav citu datu par vielas ātru sadalīšanos vidē.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma – 

Signālvārds – 

Bīstamības apzīmējums H413 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 
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4.1.3.4.6 F piemērs: grūti testējama viela; toksicitātes līmenis pārsniedz šķīdību ūdenī 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 
vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī < 0,2 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav
ievērotas

Logaritmiskais sadalījums 
oktanola/ūdens fāzē 
(log Kow) 

nav datu Nav noteikts, jo viela ūdenī 
ir nestabila  

Akūtā toksicitāte ūdens videi 
Zivis: Oncorhynchus 

mykiss  
12 mg/l (96 st. LC50) C.1./statisks, nominālā 

koncentrācija, LLP prasības 
nav ievērotas

Vēžveidīgie: Daphnia 
magna 

18 mg/l (48 st. EC50) C.2./statisks, nominālā 
koncentrācija, LLP prasības 
nav ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 
Pseudokirchneriella 
subcapitata  

3,56 mg/l (96 st. 
ErC50)  

C.3./statisks, nominālā 
koncentrācija, LLP prasības 
nav ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi 
Zivis Nav datu 
Vēžveidīgie: Nav datu 
Aļģes/ūdensaugi Nav datu 

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 
Biotiskā sadalīšanās Nav datu 

Abiotiskā sadalīšanās un 
hidrolīze 
(pussabrukšanas periods, 
dienas)  

< 0,5 dienas 
(ilgākais 
pussabrukšanas 
periods ir pie 
pH 4–9) 

C.7-C/pH 7,0, LLP prasības 
nav ievērotas

Bioakumulācija 
Biokoncentrācijas 
koeficients zivīs (BKK) 

Nav datu 

Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Fizikāli ķīmiskās īpašības:  

• tests par šķīdību ūdenī netiek uzskatīts par derīgu (novērtējums pēc Klimiša kritērijiem
ir “3”), jo ir zināms, ka šī viela ātri hidrolizējas, un tas šajā pētījumā nav ņemts vērā. Log
Kow nav noteikts.
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Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• šos datus pamato sākotnēji suspensijā noteiktā koncentrācija, un ziņotās EC50 vērtības ir
daudz lielākas par šķīdību ūdenī (novērtējums pēc Klimiša kritērijiem ir “3”). Testēšana ir
notikusi statiskā režīmā, kas nav piemērots vielām, kuras ātri hidrolizējas (norādījumus
par grūti testējamu vielu testēšanu skatīt arī IR/CSA R.7b. nodaļā);

• nav skaidrs, vai akūtās toksicitātes pētījumos ziņotās parādības ir izraisījušas
testējamajā vidē esošo neizšķīdušās vielas daļiņu fizikālā iedarbība uz testējamajām
sugām vai konkrētajai vielai raksturīgā toksicitāte. 

Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi:  

• atbilstīgi dati par ilgtermiņa toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav pieejami.

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos): 

• vērtējot vielas spēju ātri sadalīties, var apsvērt hidrolīzes iespējamību, ja hidrolīzes
produkti neatbilst klasificēšanas kritērijiem par bīstamību ūdens videi. Šajā piemērā ar
hidrolīzi pietiek, lai pierādītu cilmvielas spēju ātri sadalīties vidē, bet nav pieejama 
informācija par sadalīšanās produktiem. Var būt nepieciešami papildu dati par šo vielu 
sadalīšanos;  

• ja nav datu, kas pierāda ātru sadalīšanās produktu sadalīšanos, cilmviela ir uzskatāma
par tādu, kurai nav raksturīga ātra sadalīšanās.

Bioakumulācija: 

• log Kow vērtība nav noteikta eksperimentāli. Hidrolītiskas nestabilitātes dēļ cilmvielai ir
mazs akumulācijas potenciāls.

Klasificēšana atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami  

Akūtā bīstamība ūdens videi: viela nav klasificēta, jo trūkst atbilstīgu datu (dati ir nekvalitatīvi). 

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 4”. 

Pamatojums 

Akūtā bīstamība (4.1.0. tabulas “a” punkts): nav akūtas toksicitātes ūdens videi, jo nav 
pieejami atbilstīgi dati.  

Ilgtermiņa bīstamība: atbilstīgi dati par ilgtermiņa toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos nav 
pieejami, tomēr šī viela rada bažas, jo  

• viela ir vāji šķīstoša (< 0,2 mg/l);

• līdz robežvērtībai, kad viela šķīst ūdenī, nav reģistrēta akūta toksicitāte ūdens videi;

• vielai nav raksturīga ātra sadalīšanās (skatīt šo vadlīniju 4.1.3.2.3.2. apakšnodaļu vai
CLP regulas 4.1.2.9.3. nodaļu);

• nav pierādīts, ka visos trijos trofiskajos līmeņos NOEC vērtība ir lielāka par šķīdību ūdenī;

• nav pieejama informācija par hidrolīzes produktiem, tādēļ datu kopai nav izšķiroša
nozīme, lemjot par to, vai šie produkti atbilst klasificēšanas kritērijiem saistībā ar
bīstamību ūdens videi, pamatojoties uz: 

• toksicitāti;

• spēju ātri sadalīties;

• bioakumulāciju;
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• šajā gadījumā ir izmantojama “drošības” klasifikācija, jo ir liela neskaidrība par

hidrolīzes produktu pārvērtībām un ietekmi uz vidi.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma – 

Signālvārds – 

Bīstamības apzīmējums H413 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P501 



4.1.4 Ūdens videi bīstamo maisījumu klasificēšana 

4.1.4.1  Vispārēji apsvērumi par ūdens videi bīstamu maisījumu klasificēšanu 

Jāņem vērā, ka CLP regulai atbilstošie maisījumu klasificēšanas vispārējie principi ir aprakstīti 
šo vadlīniju 1.1.6.2. nodaļā un 1.6. nodaļā.  

CLP regulā noteiktais maisījumu klasificēšanas pamatprincips ir parādīts nākamajā zaļajā logā 
un 4.1.2.  attēlā (tas ir izskaidrots arī tekstā zem loga).  
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I pielikums: 4.1.3.2. punkts. Pieeja klasificēšanai pēc bīstamības ūdens videi ir 
daudzpakāpju, un tā ir atkarīga no pieejamā informācijas daudzuma par pašu maisījumu un 
tā sastāvdaļām. 4.1.2. attēlā šis process ir izklāstīts šādi.  

Daudzpakāpju pieejas elementi iekļauj: 

 klasificēšanu, kam pamatā ir testēti maisījumi, 

 klasificēšanu, kam pamatā ir savienošanas principi,  
 “klasificēto sastāvdaļu summēšanas” un/vai “pieskaitīšanas formulas” izmantošanu. 

4.1.2. attēls 

 Daudzpakāpju pieeja maisījumu klasificēšanai pēc akūtas un ilgtermiņa bīstamības 
ūdens videi 

Maisījumam kopumā ir pieejami dati par toksicitātes pārbaudi ūdens vidē 

Nē Jā 

Pietiekami daudz datu 
par līdzīgiem 

maisījumiem, lai 
novērtētu bīstamību 

Nē 

Jā Piemērot savienošanas
principus 

(sk. 4.1.3.4. punktu) 

Dati par t
 

oksicitāti ūdens 
vidē vai klasifikācijas 
dati, kas pieejami par 

visām attiecīgajām 
sastāvdaļām 

Nē 

Izmantot ar bīstamību 
saistītos datus, kas 

pieejami par attiecīgajām 
sastāvdaļām 

Jā Piemērot summēšanas 
metodi (sk. 4.1.3.5.5. 
punktu), izmantojot: 

- procentos izteiktas visas sastāvdaļas,
kas klasificētas kā “hroniskas”;

- procentos izteiktas sastāvdaļas, kas
klasificētas kā “akūtas”;

- procentos izteiktas sastāvdaļas ar
datiem par akūtu toksicitāti; izmantot
pieskaitīšanas formulu (sk. 4.1.3.5.2.
punktu) un konvertēt atvasināto
L(E)C50 vai EqNOECm atbilstīgajā
kategorijā “akūts” vai “hronisks

Piemērot summēšanas 
metodi un/vai 
pieskaitīšanas formulu 
(sk. 4.1.3.5. punktu) un 
piemērot 4.1.3.6. punktu 

KLASIFICĒT 
Akūta/ilgtermiņa 
bīstamība ūdens videi 
(sk. 4.1.3.3. punktu) 

KLASIFICĒT Akūta/
ilgtermiņa bīstamība 
ūdens videi

KLASIFICĒT Akūta/
ilgtermiņa bīstamība 
ūdens videi 

KLASIFICĒT Akūta/
ilgtermiņa bīstamība 
ūdens videi 
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Paskaidrojums par 4.1.2.  attēlā 

• Horizontālā bulta pirmajā rindā: dažos gadījumos, īpaši tad, ja par maisījumu jau ir
pieejami specifiski un ticami testu dati, tie ir obligāti jāizmanto maisījuma klasificēšanai.
Ticamiem datiem parasti jābūt pieejamiem par zivīm, vēžveidīgajiem un aļģēm vai citiem
ūdensaugiem, ja vien netiek pieņemts lēmums klasificēt visstingrākajā kategorijā –
“akūts 1” un (vai) “hronisks 1”, neizmantojot pilnu datu kopu (sk. 4.1.4.3. apakšnodaļu).

• Horizontālās bultas otrajā rindā: citos gadījumos pietiekami dati ir iegūstami par līdzīgiem
testētiem maisījumiem, lai bīstamību aprēķinātu, izmantojot savienošanas principus (sk.
4.1.4.4. apakšnodaļu).

• Horizontālās bultas trešajā rindā: tomēr parasti tad, kad par visām attiecīgajām maisījuma
sastāvdaļām ir pieejami dati par toksicitāti ūdens videi vai klasifikācijas dati, klasificējot
bīstamību ūdens videi, vispirms jāidentificē konkrēto sastāvdaļu bīstamība un pēc tam ar
summēšanas metodi jāsaskaita šo bīstamo sastāvdaļu daudzums (sk.
4.1.4.5. apakšnodaļu). To darot:

• visu kategorijā “akūts 1” un (vai) “hronisks 1, 2, 3 un 4” klasificēto sastāvdaļu
procentuālais daudzums tiek tieši izmantots summēšanas metodē (informāciju par
attiecīgajām sastāvdaļām skatīt CLP regulas I pielikuma 4.1.3.1. iedaļā);

• attiecībā uz to pārējo sastāvdaļu procentuālo daudzumu, par kurām ir akūtās vai
ilgtermiņa toksicitātes dati, var tikt izmantotas pieskaitīšanas formulas (skatīt CLP
regulas I pielikuma 4.1.3.5.2. nodaļu). Iegūtā L(E)C50 vai EqNOECm vērtība tiek
pārvērsta par atbilstošo “akūts” vai “hronisks” kategoriju un pēc tam izmantota
summēšanā96.

• Horizontālās bultas ceturtajā (pēdējā) rindā: Tiek izmantoti pieejamie dati par pazīstamo
sastāvdaļu bīstamību.

• Tas attiecas uz maisījumiem, kas satur nepazīstamas sastāvdaļas un (vai)
pazīstamas sastāvdaļas, par kurām nav ne toksicitātes, ne klasificēšanas datu. Šādos
gadījumos marķējumam un drošības datu lapai jāpievieno papildu paziņojums “satur
x % sastāvdaļu, par kuru bīstamību ūdens videi nav ziņu” (skatīt nākamajā zaļajā
logā). Klasificēšanai, pamatojoties uz maisījuma zināmo daļu, ir izmantojama
summēšanas metode un (vai) pieskaitīšanas formula (sk. 4.1.4.5. apakšnodaļu).

I pielikums: 4.1.3.6.1. punkts. Ja par vienu vai vairākām attiecīgām sastāvdaļām nav 
izmantojamas informācijas attiecībā uz to akūto un/vai ilgtermiņa bīstamību ūdens videi, 
maisījumu nevar pieskaitīt vienai vai vairākām galīgajām bīstamības kategorijām. Šajā 
gadījumā maisījumu klasificē, pamatojoties tikai uz tā zināmajām sastāvdaļām, drošības 
datu lapai (DDL) un marķējumam pievienojot papildu paziņojumu: “satur x % 
sastāvdaļu, par kuru bīstamību ūdens videi nav ziņu”. 

4.1.4.2 Informācijas prasības 

Pirms ir iespējama klasificēšana, jāiegūst informācija par maisījuma kopējo toksicitāti, kā arī 
visa pieejamā informācija par maisījuma sastāvu un tā attiecīgo sastāvdaļu (vielu) bīstamības 
kategoriju. Jāpiebilst, ka saskaņā ar CLP regulas prasībām ražotājiem, importētājiem un 
pakārtotajiem lietotājiem nav obligāti jāiegūst jauni dati, lai klasificētu maisījuma bīstamību 
ūdens videi, bet tā vietā tad, ja tiek uzskatīts, ka informācija par vielu vai maisījumu 
klasificēšanai nav pietiekama, ir jāsazinās ar piegādātāju.  

96 Tā kā ražotājiem un importētājiem ir obligāts pienākums klasificēt visas ES tirgū pieejamās vielas, 
parasti ir tieši izmantojama summēšanas metode, un pieskaitīšanas formulas izmantošana būs ierobežota. 
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Tātad parasti pareizas gala maisījuma bīstamības klasificēšanas pamatā jābūt tā sastāvā esošo 
vielu klasifikācijai (sk. 1.6.4. apakšnodaļu).  

Robežvērtības ir norādītas CLP regulas 11. pantā. Šīs vērtības ir vielu minimālās koncentrācijas, 
kas jāņem vērā klasificēšanas nolūkā. Šiem kritērijiem atbilstošas vielas ir attiecīgās sastāvdaļas 
jeb komponenti. Kad klasificētās vielas koncentrācija ir lielāka par vispārīgo robežvērtību, tā 
palīdz maisījumu klasificēt pat tad, ja tās dēļ nav iespējama maisījuma tieša klasificēšana. 

I pielikums: 4.1.3.1. punkts. Maisījumu klasifikācijas sistēma attiecas uz visām klasifikācijas 
kategorijām, ko izmanto vielām, t. i., kategoriju “akūts 1” un “hronisks 1 līdz 4”. Lai, klasificējot 
maisījuma bīstamību ūdens videi, izmantotu visus pieejamos datus, attiecīgā gadījumā izmanto 
šādu shēmu.  

Maisījumu “attiecīgās sastāvdaļas” ir tās, kas ir klasificētas kategorijā “akūts 1” un 
“hronisks 1”, un maisījumā ir 1 % vai lielāka koncentrācija (masas procentos), kā arī tās, kas 
ir klasificētas kategorijā “hronisks 2”, “hronisks 3” un “hronisks 4” un maisījumā ir 1 % vai 
lielāka koncentrācija (masas procentos), ja vien nav pamata domāt (kā tas ir, piemēram, 
attiecībā uz ļoti toksiskām sastāvdaļām (sk. 4.1.3.5.5.5. nodaļu)), ka sastāvdaļa, kura ir 
zemākā koncentrācijā, tomēr ir būtiska, lai šo maisījumu pieskaitītu tiem maisījumiem, kas 
ir bīstami ūdens videi. Parasti vielām, kas klasificētas kategorijā “akūts 1” vai “hronisks 1”, 
koncentrācija, kura jāņem vērā, ir (0,1/m) % (m koeficients ir paskaidrots 4.1.3.5.5.5. 
iedaļā). 

Attiecībā uz bīstamību ūdens videi šīs robežvērtības ir noteiktas CLP regulas I pielikuma 
1.1.2.2.2. iedaļas “b” apakšpunktā. Aprēķins, kas minēts šī “b” apakšpunkta “i” apakšpunktā, ir 
aprakstīts CLP regulas I pielikuma 4.1.3.1. iedaļā (sk. iepriekšējā zaļajā logā).  

Tas norāda, ka ļoti toksiskām sastāvdaļām jāņem vērā līmenis, kas ir zemāks par vispārīgajām 
robežvērtībām, un tas attiecas uz ikvienu vielu, kurai piešķirtais m koeficients ir > 1 (sk. 
4.1.4.5. apakšnodaļu).  

Jāpiebilst, ka vispārīgās robežkoncentrācijas (GCL) jāizsaka masas procentos (izņēmumi ir dažas 
gāzveida vielas, kuras vislabāk iespējams izteikt tilpumprocentos, piemēram, kā atsevišķas 
bīstamas sastāvdaļas inertā atšķaidītājā – slāpeklī vai hēlijā).  

Kad par maisījumu iegūtā informācija ir pārbaudīta, atkarībā no pieejamās informācijas veida un 
apjoma ir jāievēro turpmākie norādījumi.  

4.1.4.3 Ūdens videi bīstamu maisījumu klasificēšanas kritēriji, pamatojoties uz 
kopējiem testu datiem par maisījumu 

Maisījuma testēšana attiecībā uz toksicitāti ūdens videi ir ļoti sarežģīta gan no testēšanas 
procesa, gan no iegūto datu interpretēšanas viedokļa. Tā kā dažādām vielām ir atšķirīgas fizikāli 
ķīmiskās īpašības, piemēram, šķīdība ūdenī, tvaika spiediens un absorbcijas spēja, ir gandrīz 
neiespējami noteikt iedarbības koncentrāciju, kas atbilstu maisījumam, bet šādas iedarbības 
nodrošināšanai vajadzīgās koncentrācijas pārbaudīšanai nepieciešamās daudzkomponentu 
analīzes ir gan sarežģītas, gan dārgas, tādēļ pirms jebkuras šādas testēšanas ir apsveramas 
alternatīvas pieejas, piemēram, summēšanas metodes izmantošana, īpaši tad, ja testēšanai 
varētu tikt izmantoti mugurkaulnieki, piemēram, zivis (sk. 1.1.6.2. apakšnodaļu).  

Tomēr ir situācijas, kad jau var būt pieejami testu laikā iegūti dati, un tad tie ir analizējami, lai 
novērtētu to nozīmi saistībā ar klasificēšanu. Dati, kas saskaņā ar standarta vadlīnijām ir 
sagatavoti normatīvai izmantošanai, piemēram, testu dati par augu aizsardzības vai biocīdajiem 
līdzekļiem, var tikt uzskatīti par piemērotiem klasificēšanai. Kad ir pieejami ticami testu dati gan 
par akūto, gan hronisko bīstamību, tos ir iespējams izmantot, ievērojot turpmāk aprakstītos 
vispārējos norādījumus.  
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I pielikums: 4.1.3.3.1. punkts. Ja ir testēts viss maisījums tā toksicitātes noteikšanai 
ūdens vidē, šo informāciju var izmantot, lai maisījumu klasificētu atbilstīgi kritērijiem, 
kas ir noteikti vielām. Klasificēšana parasti pamatojas uz datiem par zivīm, 
vēžveidīgajiem un aļģēm/augiem (skatīt 4.1.2.7.1. un 4.1.2.7.2. nodaļu). Ja nav 
atbilstīgu datu par akūto vai hronisko toksicitāti maisījumam kopumā, ir jāpiemēro 
“savienošanas principi” vai “summēšanas metode” (skatīt 4.1.3.4. un 4.1.3.5. nodaļu). 

I pielikums: 4.1.3.3.2. punkts. Maisījumu ilgtermiņa bīstamības klasificēšanai ir 
vajadzīga papildu informācija par sadalīšanos un noteiktos gadījumos par bioakumulāciju. 
Sadalīšanās un bioakumulācijas testus maisījumiem neizmanto, jo parasti tos ir grūti 
interpretēt, un šādi testi var būt nozīmīgi tikai attiecībā uz atsevišķām vielām. 

I pielikums: 4.1.3.3.3. punkts.  Klasificēšana kategorijā “akūts 1” 
(a) Ja ir pieejami atbilstīgi akūtās toksicitātes testa dati par maisījumu kopumā
(LC50 vai EC50) un tie parāda L(E)C50 ≤ 1 mg/l,
 

maisījumu klasificē kategorijā “akūts 1” saskaņā ar 4.1.0. tabulas a) punktu.
 

(b) Ja ir pieejami atbilstīgi akūtās toksicitātes testa dati par maisījumu kopumā
(LC50(s) vai EC50(s)) un tie parāda L(E)C50(s) > 1 mg/l parasti visiem trofiskajiem
līmeņiem,

nav jāklasificē akūtās bīstamības kategorijā. 
I pielikums: 4.1.3.3.4. punkts.  Klasificēšana kategorijās “hronisks 1, 2 un 3”. 

(a) Ja ir pieejami atbilstīgi hroniskās toksicitātes dati par maisījumu kopumā (ECx vai
NOEC) un tie parāda testētā maisījuma ECx vai NOEC ≤ 1 mg/l,

(i) maisījumu klasificē kategorijās “hronisks 1, 2 vai 3” saskaņā ar 4.1.0. tabulas b), ii)
punktu kā maisījumu, kas ātri sadalās, ja pieejamā informācija ļauj secināt, ka visas
attiecīgās maisījuma sastāvdaļas ātri sadalās;

(ii) maisījumu klasificē kategorijā “hronisks 1 vai 2” visos citos gadījumos saskaņā ar
4.1.0. tabulas b), i) punktu kā maisījumu, kas ātri nesadalās.

(b) Ja ir pieejami atbilstīgi hroniskās toksicitātes dati par maisījumu kopumā (ECx vai
NOEC) un tie parāda testētā maisījuma ECx(s) vai NOEC(s) > 1 mg/l parasti visiem
trofiskajiem līmeņiem,
nav jāklasificē hroniskās bīstamības 1., 2. vai 3. kategorijā kā ilgtermiņā bīstamu. 
I pielikums: 4.1.3.3.5. punkts. Klasificēšana kategorijā “hronisks 4” 

Ja tomēr ir iemesli bažām, 

maisījumu klasificē kategorijā “hronisks 4” (drošības klasifikācija) saskaņā ar 
4.1.0. tabulu. 

Kad maisījums tiek klasificēts, pamatojoties uz testēšanas datiem, ticamiem datiem parasti 
jābūt pieejamiem par zivīm, vēžveidīgajiem un aļģēm vai citiem ūdensaugiem, ja vien netiek 
pieņemts lēmums klasificēt visstingrākajā kategorijā – “akūts 1” un (vai) “hronisks 1”, 
neizmantojot pilnu datu kopu. Lai dati būtu ticami, parasti var būt jāpierāda, ka testētais 
organisms maisījuma toksisko sastāvdaļu iedarbībai ir bijis pakļauts maisījuma sastāvam 
atbilstošā proporcijā un ka šī iedarbība ir tikusi saglabāta visā testa laikā. Ja tas nav iespējams, 
klasificēšanas pamatā jābūt informācijai par atsevišķajām sastāvdaļām. Testēšanai nepietiek 
vienkārši ar ūdensšķīduma frakcijas (WAF) sagatavošanu.  
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Kad nav pieejami atbilstīgi toksicitātes testēšanas dati par maisījumu kopumā, akūtās un 
ilgtermiņa bīstamības klasificēšanu ir iespējams vienkāršot, izmantojot divus pamatnosacījumus. 

Klasificēšana attiecībā uz akūto (īstermiņa) bīstamību ūdens videi: 

i) ja mazākā ticamā akūto (īstermiņa) bīstamību raksturojošā L(E)C50 vērtība ir ≤ 1 mg/l,
klasificēt kā “akūts 1”;

ii) ja ticami akūto (īstermiņa) bīstamību raksturojoši testu dati ir pieejami par zivīm,
vēžveidīgajiem, aļģēm un ūdensaugiem (t. i., par visiem trijiem trofiskajiem līmeņiem)
un visos līmeņos novērotā L(E)C50 vērtība ir < 1 mg/ml, akūtā toksicitāte ūdens videi nav
jāklasificē.

Klasificēšana attiecībā uz ilgtermiņa bīstamību ūdens videi: 

i) ja atbilstoši ticamiem hroniskās toksicitātes testu datiem NOEC vai ECx vērtība ir
≤ 1 mg/l, atkarībā no sastāvdaļu sadalīšanās, piemēram, ja ir zināms, ka visas
sastāvdaļas ātri sadalās, klasificēt kā “hronisks 1, 2 vai 3”;

ii) ja ticami hronisko toksicitāti raksturojoši testu dati ir pieejami par zivīm, vēžveidīgajiem,
aļģēm un ūdensaugiem (t. i., par visiem trijiem trofiskajiem līmeņiem) un visos līmeņos
novērotā NOEC vai ECx vērtība ir > 1 mg/ml, ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi nav
jāklasificē.

4.1.4.4 Savienošanas principi situācijās, kad nav pieejami pietiekami eksperimentos 
iegūti par visa maisījuma toksicitāti ūdens videi 

I pielikums: 4.1.3.4.1. punkts. Ja maisījums pats nav testēts, lai noteiktu bīstamību 
ūdens videi, bet ir pietiekami daudz datu par atsevišķajām sastāvdaļām un līdzīgiem 
testētiem maisījumiem, kas adekvāti raksturo maisījuma radīto bīstamību, šos datus 
izmanto atbilstīgi 1.1.3. iedaļā izklāstītajiem savienošanas noteikumiem. Tomēr, ja 
piemēro savienošanas noteikumu atšķaidīšanai, izmanto 4.1.3.4.2. un 4.1.3.4.3. nodaļu. 
I pielikums: 4.1.3.4.2. punkts.  Atšķaidīšana. Ja maisījumu veido, atšķaidot citu vielu 
vai maisījumu, kurš ir klasificēts kā bīstams ūdens videi, ar atšķaidītāju, kas ir vienlīdz 
bīstams vai mazāk bīstams ūdens videi par vismazāk bīstamo sākotnējo sastāvdaļu un 
kas, visticamāk, neiespaido citu sastāvā esošo vielu bīstamību, tad atšķaidīto maisījumu 
var klasificēt kā ekvivalentu sākotnējam testētajam maisījumam vai vielai. Alternatīvi 
var piemērot 4.1.3.5. iedaļā izklāstīto metodi.
I pielikums: 4.1.3.4.3. punkts.  Ja maisījums ir veidots, izšķīdinot ūdenī vai kādā citā 
pilnīgi netoksiskā materiālā citu testētu maisījumu vai vielu, maisījuma toksiskumu var 
aprēķināt, izmantojot sākotnējā maisījuma vai vielas datus. 

Situācijās, kad par pašu maisījumu nav pieejami atbilstīgi testu dati vai arī to nav vispār, 
maisījums ir klasificējams, pamatojoties uz pietiekamiem datiem par tā atsevišķajām 
sastāvdaļām un citiem līdzīgiem testētiem maisījumiem un piemērotā veidā izmantojot jebkuru 
noteikto savienošanas principu. Identificētā nozīmīgā informācija klasificēšanas nolūkā ir jāvērtē, 
to salīdzinot ar CLP regulas I pielikuma 1.1.3. iedaļā dotajiem kritērijiem. Šie nosacījumi ļauj 
raksturot maisījuma bīstamību, to nevis testējot, bet gan iegūstot informāciju par līdzīgiem 
testētiem maisījumiem (sk. 1.6.3.2. apakšnodaļu).  
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Kad par pašu maisījumu nav pieejami atbilstīgi testu dati vai arī to nav vispār un nav arī 
piemērojami savienošanas principi, maisījums tiek klasificēts, pamatojoties uz informāciju par tā 
sastāvdaļām. Informācija, kas visbiežāk būs pieejama, lai klasificētu maisījumu, būs tā 
atsevišķo sastāvdaļu (vielu) klasificēšanai izmantotā informācija. Šie dati un visi saistītie 
m koeficienti ir iekļauti drošības datu lapās un ECHA izveidotajā un datubāzes formā uzturētajā 
Klasifikācijas un marķēšanas sarakstā [http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/cl-inventory-database]. Gadījumos, kad maisījuma bīstamība ūdens videi tiks 
klasificēta, pamatojoties uz datiem par tā sastāvdaļām, maisījuma specifiskās bīstamības 
klasificēšanai parasti jāizmanto bīstamo sastāvdaļu daudzumu summēšana.  

Ja ir pieejami visi klasificēšanai nepieciešamie dati vai to daļa un ir zināms šo sastāvdaļu 
procentuālais daudzums maisījumā, maisījumu ir iespējams klasificēt, izmantojot summēšanas 
metodi. Šī metode ir aprakstīta nākamajā citātā no CLP regulas. 

I pielikums: 4.1.3.5.5. punkts. Summēšanas metode 

4.1.3.5.5.1. Pamatojums 

4.1.3.5.5.1.1. Attiecībā uz vielu klasificēšanu kategorijās “hronisks 1” līdz “hronisks 3” 
pamata toksicitātes kritēriji starp kategorijām atšķiras ar koeficientu “10”. Vielas, kas ir 
klasificētas augstas toksicitātes diapazonā, ietekmē zemāka diapazona maisījuma 
klasifikāciju. Tādēļ, aprēķinot šīs klasifikācijas kategorijas, ir jāņem vērā ikvienas tādas 
vielas ietekme, kas klasificēta kategorijā “hronisks 1, 2 vai 3”. 

4.1.3.5.5.2. Klasificēšanas procedūra 

4.1.3.5.5.2.1. Kopumā stingrākai maisījumu klasifikācijai ir lielāks spēks nekā mazāk 
stingrai klasifikācijai, piemēram, klasifikācijai kategorijā “hronisks 1” ir lielāks spēks nekā 
klasifikācijai kategorijā “hronisks 2”. No tā izriet, ka, klasificējot maisījumu kategorijā 
“hronisks 1”, klasificēšanas procedūra ir pabeigta. Nav iespējams klasificēt maisījumu 
stingrāk, kā klasificējot to kategorijā “hronisks 1”. Tāpēc nav vajadzības turpināt 
klasificēšanas procedūru.  

4.1.3.5.5.3. Klasificēšana kategorijā “akūts 1” 

4.1.3.5.5.3.1. Vispirms ņem vērā visas sastāvdaļas, kas ir klasificētas kategorijā 
“akūts 1”. Ja šo sastāvdaļu, kas reizinātas ar to atbilstīgajiem m koeficientiem, summa 
(procentos) ir lielāka par 25 %, maisījumu kopumā klasificē kategorijā “akūts 1”.  

4.1.3.5.5.3.2. Maisījumu klasificēšana attiecībā uz akūtu bīstamību, kas balstīta uz 
klasificēto sastāvdaļu summēšanu, ir apkopota 4.1.1. tabulā. 

4.1.4.5 Situācijas, kad ir pieejami dati (informācija par toksicitāti vai klasificēšanu) 
par visu maisījuma sastāvdaļu bīstamību 

I pielikums: 4.1.3.5.1. punkts. Maisījuma klasificēšana pamatojas uz tā klasificēto 
sastāvdaļu koncentrācijas summēšanu. To sastāvdaļu procentuālais daudzums, kas 
klasificētas kategorijā “akūts” vai “hronisks”, tiek tieši summēts. Informācija par 
summēšanas metodi ir sīkāk sniegta 4.1.3.5.5. nodaļā. 
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4.1.1. tabula 

Maisījumu klasificēšana attiecībā uz akūtu bīstamību, balstoties uz klasificēto 
sastāvdaļu summēšanu 

Klasificēto sastāvdaļu summa Maisījuma klasifikācija 

“akūts 1” × m(a) ≥ 25 % “akūts 1” 

(a) m koeficients ir paskaidrots 4.1.3.5.5.5. iedaļā.

4.1.3.5.5.4. Klasificēšana kategorijā “hronisks 1, 2, 3 un 4”

4.1.3.5.5.4.1. Vispirms ņem vērā visas sastāvdaļas, kas ir klasificētas kategorijā 
“hronisks 1”. Ja šo sastāvdaļu, kas reizinātas ar to atbilstīgajiem m koeficientiem, summa 
(procentos) ir vienāda ar 25 % vai lielāka, maisījumu klasificē kategorijā “hronisks 1”. Ja 
aprēķinu rezultātā maisījums tiek klasificēts kategorijā “hronisks 1”, tad klasificēšanas 
process ir pabeigts.

4.1.3.5.5.4.2. Ja maisījums nav klasificēts kategorijā “hronisks 1”, apsver maisījuma 
klasificēšanu kategorijā “hronisks 2”. Maisījumu klasificē kategorijā “hronisks 2”, ja 
kategorijas “hronisks 1” sastāvdaļu, kuras reizinātas ar to atbilstīgajiem m koeficientiem, 
summa (procentos), to reizinot ar 10 un pieskaitot visu kategorijai “hronisks 2” piederīgo 
sastāvdaļu summu (procentos), ir vienāda ar 25 % vai lielāka. Ja aprēķinu rezultātā 
maisījumu klasificē kategorijā “hronisks 2”, klasificēšanas process ir pabeigts.

4.1.3.5.5.4.3. Ja maisījums nav klasificēts kategorijā “hronisks 1” vai “hronisks 2”, 
apsver maisījuma klasificēšanu kategorijā “hronisks 3”. Maisījumu klasificē kategorijā 
“hronisks 3”, ja kategorijas “hronisks 1” sastāvdaļu, kuras reizinātas ar to atbilstīgajiem m 
koeficientiem, summa (procentos), to reizinot ar 100 un pieskaitot visu kategorijai “hronisks 
2” piederīgo sastāvdaļu summu (procentos), kas reizināta ar 10, un pieskaitot visu 
kategorijai “hronisks 3” piederīgo sastāvdaļu summu (procentos), ir ≥ 25 %.

4.1.3.5.5.4.4. Ja maisījums joprojām nav klasificēts kategorijā “hronisks 1, 2 vai 3”, 
apsver maisījuma klasificēšanu kategorijā “hronisks 4”. Maisījumu klasificē kategorijā 
“hronisks 4”, ja kategorijā “hronisks 1, 2, 3 un 4” sastāvdaļu procentos izteikto 
daudzumu summa ir vienāda ar 25 % vai lielāka.

4.1.3.5.5.4.5. Maisījumu klasificēšana attiecībā uz ilgtermiņa bīstamību, balstoties uz 
klasificēto sastāvdaļu summēšanu, ir apkopota 4.1.2. tabulā.
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4.1.2. tabula 

Maisījumu klasificēšana attiecībā uz ilgtermiņa bīstamību, balstoties uz klasificēto 
sastāvdaļu koncentrāciju summēšanu 

Klasificēto sastāvdaļu summa Maisījuma klasifikācija 

“hronisks 1” × m(a) ≥ 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” 

(a) m koeficients ir paskaidrots 4.1.3.5.5.5. iedaļā.

I pielikums: 4.1.3.5.5.1.2. punkts. Ja maisījumā ir sastāvdaļas, kas klasificētas 
kategorijā “akūts 1” vai “hronisks 1”, ir jāpievērš uzmanība faktam, ka šādas sastāvdaļas, 
kuru akūtā toksicitāte ir zem 1 mg/l un/vai hroniskā toksicitāte ir zem 0,1 mg/l (ja ātri 
nesadalās) un 0,01 mg/l (ja ātri sadalās), sekmē maisījuma toksicitāti, pat ja tās ir mazā 
koncentrācijā. Šāda augsta toksicitāte ūdens videi bieži piemīt pesticīdu aktīvajām vielām, 
bet tā piemīt arī citām vielām, tādām kā organometāliskie savienojumi. Šādos apstākļos 
parastās vispārējās robežkoncentrācijas izmantošanas rezultātā maisījumu klasificē 
neatbilstīgi. Tāpēc, lai ņemtu vērā ļoti toksiskas sastāvdaļas, ir jālieto koeficienti, kā 
izklāstīts 4.1.3.5.5.5. iedaļā.  

Attiecībā uz sastāvdaļām, par kurām ir pieejami dati tikai par toksicitāti, pieskaitīšanas formulas 
ļauj aprēķināt maisījuma iespējamo toksicitāti, tieši saskaitot atsevišķo sastāvdaļu toksicitāti 
raksturojošās vērtības, tā pieņemot, ka visām sastāvdaļām ir līdzīgs darbības mehānisms.  

Lai pilnībā izmantotu šo pieeju, jābūt pieejamai pilnīgai datu kopai par toksicitāti ūdens videi, kā 
arī jābūt nepieciešamajām zināšanām, lai izvēlētos vislabākos un visvairāk piemērotos datus. 
Neapšaubāmi, vislabākais izmantošanas veids papildinās atsevišķi par zivīm, vēžveidīgajiem, 
aļģēm un ūdensaugiem iegūtos toksicitātes datus, lai iegūtu katram trofiskajam līmenim 
specifisko toksicitāti raksturojošo vērtību. Maisījuma atbilstošās bīstamības kategorijas 
noteikšanai parasti ir izmantojamas mazākās toksicitāti raksturojošās vērtības. Protams, šādā 
veidā ir raksturojama tikai daļa maisījuma, un tai ir piešķirama bīstamības kategorija 
(kategorijai “hronisks 1” un (vai) “hronisks 2” arī m koeficients), un pēc tam otrajā posmā ir 
izmantojama summēšanas metode.  

Pieskaitīšanas formulu var izmantot tikai tad, kad nav zināma vielas bīstamības kategorija. Šī 
pieskaitīšanas formula ir aprakstīta nākamajā citātā no CLP regulas. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 525 

I pielikums: 4.1.3.5.2. punkts. Maisījumus var veidot, kombinējot gan tās 
sastāvdaļas, kuras ir klasificētas (kategorijā “akūts 1” un/vai “hronisks 1, 2, 3, 4”), gan 
citas sastāvdaļas, par kurām ir pieejami atbilstīgi toksicitātes testa dati. Ja atbilstīgi dati 
par toksicitāti ir pieejami vairāk nekā par vienu maisījuma sastāvdaļu, šo sastāvdaļu 
kombinēto toksicitāti aprēķina pēc turpmāk dotajām a) vai b) pieskaitīšanas formulām 
atkarībā no toksicitātes datu rakstura.  

a) Pamatojoties uz akūtu toksicitāti ūdens videi,

kur:  

Ci = i sastāvdaļas koncentrācija (masas procentos); 

L(E)C50 i = (mg/l) LC50 vai EC50 i sastāvdaļai; 

η = sastāvdaļu skaits, un i ir no 1 līdz n;  

L(E)C50 m = L(E)C50 maisījuma daļai, par kuru ir testa dati. 

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

b) Pamatojoties uz hronisku toksicitāti ūdens videi,

kur: 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) i sastāvdaļai 
attiecībā uz sastāvdaļām, kas ātri sadalās, mg/l;  

n =  sastāvdaļu skaits, un i un j ir no 1 līdz n;  
EqNOECm = ekvivalents NOEC maisījuma daļai, par kuru ir testa dati.  

Ekvivalentā toksicitāte tādējādi parāda faktu, ka vielas, kas ātri nesadalās, klasificē par 
vienu bīstamības kategorijas līmeni “stingrāk” nekā vielas, kuras ātri sadalās.  

Aprēķināto ekvivalento toksicitāti var izmantot, lai saskaņā ar kritērijiem vielām, kas 
ātri sadalās (4.1.0. tabulas b), ii) punkts), piešķirtu ilgtermiņa bīstamības kategoriju tai 
maisījuma daļai, ko vēlāk izmanto, piemērojot summēšanas metodi.  
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I pielikums: 4.1.3.5.3. punkts. Ja pieskaitīšanas formulu piemēro maisījuma daļai, ir 
ieteicams aprēķināt šīs maisījuma daļas toksicitāti, izmantojot katras vielas toksicitātes 
vērtības, kas attiecas uz vienām un tām pašām taksonomiskajām grupām (t. i., zivīm, 
vēžveidīgajiem, aļģēm vai to ekvivalentiem), un tad izmantot augstāko iegūto toksicitāti 
(zemāko vērtību) (t. i., izmantot visjutīgāko no trim taksonomiskajām grupām). Tomēr, 
ja toksicitātes dati par katru sastāvdaļu iegūstami par vienu un to pašu taksonomisko 
grupu, katras sastāvdaļas toksicitātes vērtību izvēlas tai pašā veidā, kādā toksicitātes 
vērtības izvēlas, klasificējot vielas, t. i., izmanto augstāko toksicitāti (no visjutīgākā testa 
organisma). Aprēķināto akūto un hronisko toksicitāti vēlāk izmanto, lai novērtētu to, vai 
šo maisījuma daļu klasificēt kategorijā “akūts 1” un/vai “hronisks 1, 2 vai 3”, izmantojot 
tos pašus kritērijus, kas ir aprakstīti vielām. 

Jāpiebilst, ka vispārīgās robežkoncentrācijas (GCL) jāizsaka masas procentos (izņēmumi ir dažas 
gāzveida vielas, kuras vislabāk iespējams izteikt tilpumprocentos, piemēram, kā atsevišķas 
bīstamas sastāvdaļas inertā atšķaidītājā – slāpeklī vai hēlijā).  

NORĀDĪJUMS. Kad ir pieejami dati par toksicitāti ūdens videi, klasificēt vielu un noteikt 
m koeficientu ir vienkārši, datus tieši salīdzinot ar vielas kritērijiem, ko pēc tam var tieši 
izmantot summēšanas metodei, tā ka parasti nevajadzēs izmantot pieskaitīšanas formulas. 

4.1.4.6 Situācijas, kad ir pieejami dati (informācija par toksicitāti vai 
klasificēšanu) par dažu maisījuma sastāvdaļu bīstamību 

Šī nodaļā attiecas uz 4.1.1. attēlu, kur parādīts, kā iespējams lemt par summēšanas 
metodes un (vai) pieskaitīšanas formulas izmantošanu (skatīt CLP regulas I pielikuma 
4.1.3.5. iedaļu) un piemērot CLP regulas I pielikuma 4.1.3.6. iedaļas nosacījumu.  

Tiek izmantoti pieejamie dati par zināmo sastāvdaļu bīstamību. 

• Tas attiecas uz maisījumiem, kas satur nezināmas sastāvdaļas un/vai zināmas 
sastāvdaļas, par kurām nav ne toksicitātes, ne klasificēšanas datu. Šādos gadījumos 
marķēšanas nolūkā ir jāņem vērā CLP regulas I pielikuma 4.1.3.6.    iedaļas nosacījumi. 
Klasificēšanai, pamatojoties uz maisījuma zināmo daļu, ir izmantojama summēšanas 
metode un (vai) pieskaitīšanas formula (sk. CLP regulas I pielikuma 4.1.3.5. iedaļu).

• PIEBILDE: ja maisījums ir klasificēts vairāk nekā vienā veidā, ir izmantojama 
metode, ar kuru tiek iegūts visstingrākais rezultāts. 
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• C piemērs: kad nav pieejami dati ne par maisījumu kopumā, ne tā sastāvdaļām,
bet ir pieejami dati par līdzīgu testētu maisījumu, ir piemērojami savienošanas principi –

atšķaidīšana ar ūdeni;

• D piemērs: kad par dažām, bet ne visām maisījuma sastāvdaļām ir pieejami tikai
testēšanas laikā iegūti dati, ir izmantojamas pieskaitīšanas formulas un summēšanas
metode.

4.1.4.7 Lēmumi par klasificēšanas piemērošanu: maisījumu piemēri 

Ja vērtēšanas rezultāti liecina par atbilstību kritērijiem, ir jāpieš rķi viena kategorija saistībā ar 
akūtu bīstamību ūdens videi un (vai) viena kategorija saistībā ar ilgtermiņa bīstamību ūdens 
videi. Informāciju par marķējuma elementiem – bīstamības piktogrammām, signālvārdiem, 
bīstamības apzīmējumiem un drošības prasību apzīmējumiem – sk. 4.1.6. nodaļu.  

Šajā nodaļā iekļauto maisījumu klasificēšanas piemēru saraksts 

Maisījumu klasificēšanas sistēma ir sarežģīta, jo ir pieejamas vairākas metodes. Izmantojamās 
metodes izvēle ir atkarīga no pieejamās informācijas.  

• A piemērs: kad klasificēšanai lietojami dati ir pieejami par dažām vai visām
maisījuma sastāvdaļām, ir tieši izmantojama summēšanas metode;

• B1. piemērs: kad ir pieejami dati par visa maisījuma toksicitāti visos trijos
trofiskajos līmeņos, klasificēšanas pamatā ir maisījuma testēšanas laikā iegūtie dati;

• B2. piemērs: kad sastāvdaļu klasificēšanai izmantojami dati un visa maisījuma
testēšanas dati ir pieejami par dažiem, bet ne visiem trijiem trofiskajiem līmeņiem,
klasificēšanas pamatā ir summēšanas metode;
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4.1.4.7.1 A piemērs: kad klasificēšanai lietojami dati ir pieejami par dažām vai visām 
maisījuma sastāvdaļām, ir tieši izmantojama summēšanas metode  

INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻU KLASIFIKĀCIJU UN KONCENTRĀCIJU 

Akūtā 
bīstamība 

ūdens videi 

m Ilgtermiņa 
bīstamība ūdens 

videi 

m Konc. 
(%) 

Astralamīds Akūts 1 10 Hronisks 1 10 1 

Bastralamīds Akūts 1 1 Hronisks 2 – 3 

Kastralamīds Nav klasificēts – Hronisks 2 – 10 

Dastralamīds Nav klasificēts – Hronisks 3 – 10 

Estralamīds Nav klasificēts – Nav klasificēts – 10 

Festralamīds Nav klasificēts – Nav klasificēts – 66 

m – m koeficients; Konc. – koncentrācija 

Klasificēšana saistībā ar bīstamību ūdens videi  

Akūtā bīstamība ūdens videi: nav klasificēta.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 2”. 

Pamatojums 

• Nav pieejami ticami visa maisījuma testēšanas dati par visiem trijiem trofiskajiem
līmeņiem.

• Nav pieejami ticami dati par līdzīgiem testētiem maisījumiem, vai tiek uzskatīts, ka
nekādi savienošanas principi nav izmantojami.

Tātad par klasifikāciju jālemj, pamatojoties uz atsevišķo sastāvdaļu īpašībām un izmantojot 
summēšanas metodi.  

Akūtā bīstamība ūdens videi: ir pieejama informācija par klasifikāciju, arī saistītie m koeficienti 
un maisījuma sastāvdaļu procentuālais daudzums.  

Klasificēt attiecībā uz akūto bīstamību, ja Σ (“akūts 1” x m) ≥ 25 % 

Izmantojot maisījuma sastāvdaļu klasifikāciju: (1 × 10) + (3 × 1) = 13 (t. i. < 25 %). Tātad 
akūtā bīstamība ūdens videi nav klasificējama.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

1. solis: klasificēt kā “hronisks 1”, ja Σ (“hronisks 1” × m) ≥ 25 % (ja ne, sk. 2. soli).

2. solis: klasificēt kā “hronisks 2”,  ja  Σ  ( 10 x “hronisks 1” × m) + Σ (“hronisks 2”) ≥ 25 % (ja 
ne, sk. 3. soli).

3. solis: klasificēt kā “hronisks 3”,  ja  Σ  ( 100 × “hronisks 1” ×  m)  +  Σ  ( 10 × “hronisks 2”) 
+ Σ (“hronisks 3”) ≥ 25 % (ja ne, sk. 4. soli).

4. solis: klasificēt kā “hronisks 4”,  ja  Σ  ( “hronisks 1”) + Σ (“hronisks 2”) + Σ (“hronisks 3”) + 
Σ (“hronisks 4”) ≥ 25 %. 
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Izmantojot maisījuma sastāvdaļu klasifikāciju – 

1. solis: (1 × 10) = 10 (t. i., < 25 % → 2. solis);

2. solis: (10 × 1 × 10) + 3 + 10 = 113 (t. i., > 25 %). Tātad ir klasificējams kategorijā
“hronisks 2”.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas

GHS09 

- 

H411 

P273, P391, P501 

Elements 

GHS piktogramma 

Signālvārds 

Bīstamības apzīmējums 

Drošības prasību apzīmējumi 

Uz marķējuma norādāmā 
informācija   par bīstamību 
ūde

 

ns videi 
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Klasificēšana saistībā ar bīstamību ūdens videi 

Akūtā bīstamība ūdens videi: netiek klasificēts.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: hronisks 1 

4.1.4.7.2 B1. piemērs: Kad ir pieejami dati par visa maisījuma toksicitāti visos trijos 
trofiskajos līmeņos, klasificēšanas pamatā ir maisījuma testēšanas laikā iegūtie 
dati  

m – m koeficients; Konc. – koncentrācija 

Akūtā (īstermiņa) toksicitāte 
ūdens videi 

Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 440/2008 

vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Zivis: 
maisījums (Cyprinus carpio) 

19 mg/l 

(96 st. LC50) 

C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Vēžveidīgie: 
maisījums (Daphnia magna) 

3,5 mg/l 
(48 st. EC50) 

C.2./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Aļģes/ūdensaugi: 
(Scenedesmus maisījums 

subspicatus) 

15 mg/l 
(72 vai 96 st. 

ErC50) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte ūdens videi 
Zivis: 
maisījums (Cyprinus carpio) 

0,09 mg/l 
(12 d. NOEC) 

OECD 210/zivju mazuļi, 
caurplūde, LLP prasības ir 

ievērotas 
Vēžveidīgie: 
maisījums (Daphnia magna) 

0,05 mg/l 
(21 d. NOEC) 

C.20./daļēji statisks,
LLP prasības ir ievērotas 

Aļģes/ūdensaugi: 
(Scenedesmus maisījums 

subspicatus) 

1,5 mg/l 
(96 st. NOEC) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

M M C (%) 

1 1 40 

1 - 60 

INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻU KLASIFIKĀCIJU UN KONCENTRĀCIJU 

Akūtā 
bīstamība 

ūdens videi 

Akūts 1 

Akūts 1 

Frustrīns 

Gladobrīns 

Hronisks 1 

Hronisks 3 

Ilgtermiņa 
bīstamība ūdens 

videi 



Pamatojums 

Akūtā bīstamība ūdens videi 

Par maisījumu kopumā ir pieejami ticami testu dati visos trijos trofiskajos līmeņos, tādēļ nav 
jāapsver savienošanas principu izmantošana vai maisījuma atsevišķo sastāvdaļu klasificēšana 
pēc akūtās bīstamības. Testu dati ir parādījuši, ka L(E)C50 ir > 1 mg/l, tātad akūtā bīstamība 
ūdens videi nav klasificējama.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

Par maisījumu kopumā ir pieejami ticami testu dati visos trijos trofiskajos līmeņos, tādēļ nav 
jāapsver maisījuma atsevišķo sastāvdaļu klasificēšana pēc ilgtermiņa bīstamības. Testu dati ir 
parādījuši, ka NOEC ir < 0,1 mg/l. Nav informācijas par ātru sadalīšanos, tātad ir uzskatāms, ka 
maisījumam nav raksturīga ātra sadalīšanās. Maisījums ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”. 

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 
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GHS09 

H410 

P273, P391, P501 

Uzmanību 

Uz marķējuma norādāmā 
informācija   par bīstamīb

 

u 
ūdens videi 

Elements 

GHS piktogramma 

Signālvārds 

Bīstamības apzīmējums 

Drošības prasību apzīmējumi 
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4.1.4.7.3 B2. piemērs: kad ir pieejama informācija par sastāvdaļu klasifikāciju un dati par 
maisījuma toksicitāti kopumā dažos, bet ne visos trijos trofiskajos līmeņos, ir 
izmantojama summēšanas metode 

INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻU KLASIFIKĀCIJU UN 
KONCENTRĀCIJU 

Akūtā 
bīstamība 

ūdens videi 

m Ilgtermiņa 
bīstamība ūdens 

videi 

m Konc. 
(%) 

Frustrīns Akūts 1 1 Hronisks 1 1 40 

Gladobrīns Akūts 1 1 Hronisks 3 – 60 

m – m koeficients; Konc. – koncentrācija 

Akūtā (īstermiņa) toksicitāte 
ūdens videi 

Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 440/2008 

vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Aļģes/ūdensaugi: 
maisījums (Scenedesmus 
subspicatus) 

15 mg/l 
(72 vai 96 st. 

ErC50) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte ūdens videi 

Aļģes/ūdensaugi: 
maisījums (Scenedesmus 
subspicatus) 

1,5 mg/l 
(96 st. NOEC) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Klasificēšana saistībā ar bīstamību ūdens videi 

Akūtā bīstamība ūdens videi: “akūts 1”  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: “hronisks 1 

Pamatojums 

• Par visu maisījumu ir pieejami ticami testu dati par vienu, bet ne visiem trijiem
trofiskajiem līmeņiem, un nav zināms, vai aļģes pilnīgi noteikti ir pret maisījumu
jutīgākais trofiskais līmenis.

• Nav pieejami ticami dati par līdzīgiem testētiem maisījumiem, un tas nozīmē, ka
savienošanas principi nav izmantojami.

Tādējādi akūtās un ilgtermiņa bīstamības klasificēšana ir apsverama, pamatojoties uz atsevišķo 
sastāvdaļu īpašībām un izmantojot summēšanas metodi. Atlikušajos trofiskajos līmeņos 
maisījums nav jātestē. 

Akūtā bīstamība ūdens videi 

Ir pieejama informācija par klasifikāciju, arī saistītie m koeficienti un maisījuma sastāvdaļu 
procentuālais daudzums.  

Klasificēt attiecībā uz akūto bīstamību, ja Σ (“akūts 1” x m) ≥ 25% 

Izmantojot maisījuma sastāvdaļu klasifikāciju: (40 × 1) + (60 × 1) = 100 (t. i. ≥ 25%); tātad ir 
piešķirama kategorija “akūts 1”. 
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Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

Ir pieejama informācija par klasifikāciju, arī saistītie m koeficienti un maisījuma sastāvdaļu 
procentuālais daudzums.  

1. solis: klasificēt kā “hronisks 1”, ja Σ (“hronisks 1” × m) ≥ 25% (ja ne, skatīt 2. soli).

Izmantojot maisījuma sastāvdaļu klasifikācijuu –

1. solis: (40 × 1) = 40 (t. i., ≥ 25%); tātad ir piešķirama kategorija “hronisks 1”.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas

Elements Uz marķējuma norādāmā informācija 
par bīstamību ūdens videi 

 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H41097 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

97 Jāņem vērā, ka saskaņā ar 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par lieku, tādēļ tas 
nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. apakšnodaļu).  
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Elements Uz marķējuma norādāmā informācija 
par bīstamību ūdens videi 

 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds – 

Bīstamības apzīmējums H411 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

4.1.4.7.4 C piemērs: kad nav pieejami dati ne par maisījumu kopumā, ne tā sastāvdaļām, bet 
ir pieejami dati par līdzīgu testētu maisījumu, ir piemērojami savienošanas 
principi – atšķaidīšana ar ūdeni 

Testētās sugas Informācija un dati 

Zivis Dati nav pieejami 

Vēžveidīgie Dati nav pieejami 

Aļģes Dati nav pieejami 

Atsauces maisījuma testā noteiktā LC50 vērtība ir 0,5 mg/l un atbilstīgās NOEC vērtības ir 
0,07 līdz < 0,1 mg/l. Pamatojoties uz šiem datiem, maisījumam ir piešķirta kategorija “akūts 1” 
un “hronisks 1”.  

Pēc tam šis maisījums tika desmitkārtīgi atšķaidīts ar ūdeni, un no jauna pagatavoto maisījumu 
tagad var klasificēt.   

Klasificēšana saistībā ar bīstamību ūdens videi 

Akūtā bīstamība ūdens videi: nav klasificēta. 

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 2”. 

Pamatojums 

Maisījums ir veidots, citu klasificētu maisījumu atšķaidot ar ūdeni, tādēļ maisījuma toksiskumu 
var aprēķināt, izmantojot datus par sākotnējo maisījumu (sk. 4.1.4.4. apakšnodaļu un CLP 
regulas I pielikuma 4.1.3.4.3. iedaļu).  

Akūtā bīstamība ūdens videi: LC50 = 5 mg/l (0,5 x 10); tātad nav klasificējams. 
Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: atbilstīgās NOEC vērtības ir 0,7 līdz < 1 mg/l (0,07 x 10 un 
0,1 x 10); tātad ir piešķirama kategorija “hronisks 2”. 

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 
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4.1.4.7.5 D piemērs: kad par dažām, bet ne visām maisījuma sastāvdaļām ir pieejami
testēšanas laikā iegūti dati, ir izmantojamas pieskaitīšanas formulas un 
summēšanas metode  

INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻU KLASIFIKĀCIJU UN KONCENTRĀCIJU 

Akūtā 
bīstamība 

ūdens videi 

m Ilgtermiņa 
bīstamība ūdens 

videi 

m Konc. 
(%) 

1. sastāvdaļa – – – – 50 

2. sastāvdaļa – – – – 10 

3. sastāvdaļa – – – – 10 

4. sastāvdaļa Nav klasificēta – Hronisks 1 – 30 

DATI PAR SASTĀVDAĻU TOKSICITĀTI 

Datu elementi 1. sastāvdaļa
(50 %

maisījuma) 

2. sastāvdaļa
(10 %

maisījuma) 

Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008 vai 
OECD vadlīnijām)/piezīmes 

Fizikāli ķīmiskās īpašības 

Šķīdība ūdenī 
(Sw) 200 mg/l 1000 mg/l A.6./pH 7,0, LLP prasības nav

ievērotas 

Oktanola/ūdens 
sadalīšanās 
koeficients (log 
Kow) 

Nav datu Nav datu 

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

Zivis: 
Oncorhynchus 
mykiss 

Nav datu 0,3 mg/l  

(96 st. LC50) 

C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Vēžveidīgie: 
Daphnia magna 

0,55 mg/l 
(48 st. EC50) 

Nav datu C.2./statisks, LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 
Scenedesmus 
subspicatus 

0,37 mg/l 
(72 st. ErC50) 

1,37 mg/l 

(72 st. ErC50) 
C.3./statisks, LLP prasības ir

ievērotas 
Ilgtermiņa toksicitāte ūdens videi: 
Zivis: 
Oncorhynchus 
mykiss 

0,07 mg/l 

(28 d. NOEC) 

1,3 mg/l  

(28 d. NOEC) 

OECD 210/daļēji statisks 

Vēžveidīgie: 
Daphnia magna 0,09 mg/l  

(21 d. NOEC) 

1,4 mg/l  

(21 d. NOEC) 

C.20./daļēji statisks, LLP prasības ir
ievērotas 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 536 

Aļģes/ūdensaugi: 
Scenedesmus 
subspicatus 

0,13 mg/l 

(72 st. NOEC) 

0,53 mg/l 

(72 st. NOEC) 

C.3./statisks, LLP prasības ir
ievērotas 

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

sadalīšanās 
(procentuālā 
sadalīšanās 
28 dienās vai, ja 
nav datu,
pussabrukšanas 
periods ūdenī, 
dienas) 

Nav datu Nav datu 

Abiotiskā 
sadalīšanās 
(hidrolīze; 
pussabrukšanas 
periods, dienas) 

Nav datu Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas 
koeficients zivīs 
(BKK) 

Nav datu Nav datu 

Ilgstošas ietekmes klasificēšanai izmantojami dati ir pieejami par 30 % maisījuma. 

Testu dati ir pieejami par 60 % maisījuma.  

Ir pieejama informācija par 10 % maisījuma.  

Klasificēšana saistībā ar bīstamību ūdens videi  

Akūtā bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”.  

Pamatojums 

• Nav pieejami ticami visa maisījuma testēšanas dati par visiem trijiem trofiskajiem
līmeņiem;

• Nav pieejami ticami dati par līdzīgiem testētiem maisījumiem, vai tiek uzskatīts, ka
nekādi savienošanas principi nav izmantojami.

Tātad par klasifikāciju jālemj, pamatojoties uz atsevišķo sastāvdaļu īpašībām un izmantojot 
summēšanas metodi.  

NORĀDĪJUMS! Kad pakārtotajam lietotājam vai importētājam nav zināma visu 
sastāvdaļu klasifikācija, papildinformācijas iegūšanai var būt jāsazinās ar piegādātāju. 
Piegādātājiem piegādes ķēdē ir jāsadarbojas, lai izpildītu klasificēšanas, marķēšanas 
un iepakošanas prasības (skatīt CLP regulas 4. panta 9. punktu), tomēr šis konkrētais 
piemērs parāda, kas būtu darāms, ja dažu sastāvdaļu klasificēšana nekādi nav 
iespējama, kā tas var būt gadījumos, kad kādi maisījumi tiek importēti.  

Akūtā bīstamība ūdens videi 

Ir noteikts, ka 1. sastāvdaļas L(E)C50  vērtība visjutīgākajām sugām ir 0,37 mg/l, tātad 
1. sastāvdaļa, kas veido 50 % maisījuma, ir klasificēta kā “akūts 1” un m koeficients ir 1.
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Pēc tam, izmantojot summēšanas metodi, vairāk nekā 25 % maisījuma ir klasificēti kategorijā 
“akūts 1”, tātad maisījums ir klasificējams kā “akūts 1”.  

Alternatīvi jūs varat aprēķināt 1. un 2. sastāvdaļas apvienoto toksicitāti, izmantojot 
pieskaitīšanas formulu98: 

L(E)C50m = 60/(50/0,37 mg/l + 10/0,3 mg/l) = 0,36 mg/l 

Ir piešķirama kategorija “akūts 1”. Tas nozīmē, ka 60 % maisījuma ir klasificēts kategorijā 
“akūts 1”, tāpēc, vēlāk izmantojot summēšanas metodi, maisījums kopumā ir klasificēts kā 
“akūts 1”.  

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

Katrai sastāvdaļai, par kuru ir pieejami atbilstīgi hroniskās toksicitātes dati, jāpiešķir bīstamības 
kategorija. 

Nozīmīgā informācija Kategorija Konc. (%) 

1. sastāvdaļa 0,07 mg/l  
(28 d. NOEC zivīm) 

Nav informācijas par 
sadalīšanos, tātad ir 
uzskatāms, ka vielai nav 
raksturīga ātra 
sadalīšanās. 

Ir piešķirama 
kategorija 
“hronisks 1”, 
m koeficients – 1 

50 % 

2. sastāvdaļa 0,53 mg/l 
(72 st. NOEC aļģēm) 

Nav informācijas par 
sadalīšanos. 

Piešķirama 
kategorija 
“hronisks 2”. 

10 % 

3. sastāvdaļa Nav datu 10 % 

4. sastāvdaļa Nav klasificēta Hronisks 1 30 % 

Vairāk nekā 25 % maisījuma ir klasificēti kategorijā “hronisks 1”, tādēļ šis maisījums ir 
klasificējams kategorijā “hronisks 1”.  

Alternatīvi jūs varat izmantot pieskaitīšanas formulu99, lai aprēķinātu 1. un 2. sastāvdaļas (60 % 
maisījuma) apvienoto toksicitāti.  

EqNOECm = 60/(50/(0,1 x 0,07) + 10/(0,1 x 1,3)) = 0,008 mg/l zivīm 

EqNOECm = 60/(50/(0,1 x 0,09) + 10/(0,1 x 1,4)) = 0,011 vēžveidīgajiem 

EqNOECm = 60/(50/(0,1 x 0,13) + 10/(0,1 x 0,53)) = 0,015 mg/l aļģēm 

Mazākā aprēķinātā EqNOECm vērtība ir 0,008 mg/l. 

Ir piemērojams CLP regulas I pielikuma 4.1.0. tabulas “b” punkta “i” apakšpunkta nosacījums. 
Šai maisījuma daļai ir piešķirama kategorija “hronisks 1” un m koeficients 10, turklāt 
4. sastāvdaļa, kas veido 10 % maisījuma, ir klasificēta kategorijā “hronisks 1”.

Konkrētajai maisījuma daļai tiek piešķirta ilgtermiņa bīstamības kategorija, un pēc tam attiecībā 
uz maisījumu tiek izmantota summēšanas metode:  

98 Daudzos gadījumos, kad ir pieejami dati, atsevišķām maisījuma sastāvdaļām piešķirot 
bīstamības kategorijas, ir iespējams tieši izmantot summēšanas metodi.  
99 Sk. arī šo vadlīniju 4.1.4.6. apakšnodaļu. 
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klasificēt kā “hronisks 1”, ja Σ (“hronisks 1” x m) ≥ 25% 

Σ (60 × 10) + 10 = 70  

Tātad maisījums ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”. 

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Uz marķējuma norādāmā informācija 
par bīstamību ūdens videi 

 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H410100 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

DDL un uz marķējuma jānorāda: “Satur 10% sastāvdaļu, par kuru bīstamību ūdens videi nav 
ziņu.” 

100 Jāņem vērā, ka saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H400 var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 
4.1.6. nodaļu). 
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4.1.5 Metāli un to savienojumi 

4.1.2.10. Neorganiski savienojumi un metāli  
4.1.2.10.1. Attiecībā uz neorganiskajiem savienojumiem un metāliem sadalīšanās 
jēdzienam, kā to piemēro organiskajiem savienojumiem, ir maza nozīme vai tās nav 
nemaz. Drīzāk parastie vides procesi var pārveidot šīs vielas tā, ka toksisko savienojumu 
biopieejamība ir vai nu paaugstināta, vai pazemināta. Tāpat piesardzīgi ir jāizmanto dati 
par bioakumulāciju.(*)
4.1.2.10.2. Slikti šķīstoši neorganiskie savienojumi un metāli var būt akūti vai hroniski 
toksiski ūdens vidē atkarībā no bioloģiski pieejamo neorganisko savienojumu raksturīgās 
toksicitātes un daudzuma, kādā tie nonāk šķīdumos. Visi pierādījumi ir jāsalīdzina 
klasificēšanas lēmumā. Tas īpaši attiecas uz metāliem, kuri uzrāda neviennozīmīgus 
rezultātus pārveidošanas/izšķīšanas protokolā.
_____________ 
(*) Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra ir sniegusi īpašus norādījumus par to, kā datus par šīm vielām var izmantot, 
lai rastu atbilstību klasifikācijas kritēriju prasībām.  

Izvērsti norādījumi par metālu un to savienojumu klasificēšanu ir doti IV pielikumā. 

Norādījumi par sakausējumu un sarežģītu metālus saturošu materiālu klasificēšanu pagaidām ir 
ierobežoti. Ir nepieciešami plašāki norādījumi (sk. arī IV pielikuma IV.5.5. apakšnodaļu).  

4.1.6 Paziņošana par bīstamību ūdens videi 

Vielai vai maisījumam, kas klasificēts kā bīstams, uz iepakojuma jābūt marķējumam atbilstoši 
CLP regulas III sadaļas nosacījumiem. Marķējumā iekļaujamie elementi jānorāda saskaņā ar 
bīstamības piktogrammām, signālvārdiem, bīstamības apzīmējumiem un drošības prasību 
apzīmējumiem, kas veido CLP regulas sistēmas pamatinformāciju. Vispārīgus norādījumus par 
marķēšanu skatīt “Ievada vadlīnijās par CLP regulu” (Introductory Guidance on the CLP 
Regulation. ECHA, 2009), kā arī “Vadlīnijās par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1272/2008” (Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) 
No 1272/2008. ECHA, 2016).  

Marķējuma elementi ir izmantojami vielām vai maisījumiem, kas saskaņā ar CLP regulas 
I pielikuma 4.1.4. tabulu atbilst bīstamības klases “Bīstams ūdens videi” klasificēšanas 
kritērijiem.  

Piktogramma 

Bīstamības piktogrammai jāatbilst CLP regulas V pielikuma un I pielikuma 1.2. iedaļas 
nosacījumiem. 

Simbols: vide;  Piktogrammas kods: GHS09 

Piktogramma GHS09 ir obligāta tikai vielām vai maisījumiem, kas klasificēti: 

• akūtās bīstamības 1. kategorijā un (vai)

• ilgtermiņa bīstamības 1. vai 2. kategorijā.
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Signālvārds 

Marķējumā jāiekļauj bīstamās vielas vai maisījuma klasifikācijai atbilstošs signālvārds. 
Bīstamības klasei “Bīstams ūdens videi” atbilstošais signālvārds ir  

Uzmanību 
Signālvārda kods:Wng 

Signālvārds “Uzmanību” ir obligāts tikai vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā: 

• “akūts 1” un (vai)

• “hronisks 1”.

Ja marķējumā ir izmantots signālvārds “Bīstami”, jo viela vai maisījums ir iedalīts citā 
bīstamības klasē vai klasēs, signālvārdam “Uzmanību” marķējumā nav jābūt.  

Bīstamības apzīmējumi 

Marķējumā jābūt atbilstošiem bīstamības apzīmējumiem saskaņā ar bīstamo vielu vai maisījumu 
klasifikāciju, un to formulējumiem jāatbilst CLP regulas III pielikuma prasībām.  

Bīstamības apzīmējumiem un to kodiem jāatbilst bīstamības klasei “Bīstams ūdens videi”, un tie 
ir šādi: 

• Ļoti toksisks ūdens organismiem (H400) 

• Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām (H410) 

• Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām (H411) 

• Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām (H412) 

• Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem (H413) 

Bīstamības apzīmējums H400 ir obligāts tikai vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā 

• “akūts 1”

Bīstamības apzīmējumi no H410 līdz H413 ir obligāti tikai vai nu vielām, vai maisījumiem, kas 
klasificēti kā  

• “hronisks 1, 2, 3 vai 4”

CLP regulas 27. pantā ir noteikts: ja viela vai maisījums ir klasificēts vairākās bīstamības klasēs 
vai bīstamības klases diferenciācijās, visus klasifikācijā noteiktos bīstamības apzīmējumus 
norāda uz etiķetes, ja vien nav acīm redzamas dublēšanās vai liekvārdības.  

Tas nozīmē, ka tad, ja bīstamības apzīmējums H410 marķējumā tiek izmantots tādēļ, ka, 
klasificējot ilgtermiņa bīstamību, ir piešķirta kategorija “hronisks 1”, bīstamības apzīmējumam 
H400 marķējumā nav jābūt, turklāt tad, kad viela vai maisījums klasificēts gan akūtās, gan 
ilgtermiņa bīstamības kategorijā, šādas bīstamības raksturošanai izmantojamais bīstamības 
apzīmējums būs H410 (sk. 4.1.6. a)  tabulā). 
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4.1.6. a) tabula. Bīstamības klasei “Bīstams ūdens videi” atbilstošie bīstamības 
apzīmējumu kodi 

Klasifikācija saistībā ar 
bīstamību ūdens videi 

Saistītie bīstamības 
apzīmējumi 

Marķējumā norādāmie 
saistītie bīstamības 

apzīmējumi 

“akūts 1” H400 H400 

“akūts 1” un “hronisks 1” H400, H410 H410 

“akūts 1” un “hronisks 2” H400, H411 H410 

“akūts 1” un “hronisks 3” H400, H412 H410 

“akūts 1” un “hronisks 4”101 H400, H413 H410 

“hronisks 1” H410 H410 

“hronisks 2” H411 H411 

“hronisks 3” H412 H412 

“hronisks 4” H413 H413 

Drošības prasību apzīmējumi 

Ievērojot CLP regulas 17. un 22. panta prasības, marķējumā jāiekļauj atbilstoši drošības prasību 
apzīmējumi. Drošības prasību apzīmējumiem būtībā jāatbilst tiem, kas tiek izmantoti bīstamības 
klasei “Bīstams ūdens videi”, un tie ir šādi:  

• Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē (P273) 

• Savākt izšļakstīto šķidrumu (P391) 

• Atbrīvoties no satura/tvertnes… (P501) 

4.1.7. Pārklasificēšana vielām un maisījumiem, kas klasificēti bīstami ūdens videi 
saskaņā ar DSD un DPD direktīvu 

Pārklasificējot vielas un maisījumus attiecībā uz to bīstamību ūdens videi, piegādātājam 
jāpiemēro CLP regulas I pielikuma 4. daļā noteiktie kritēriji. Šajā nolūkā ir jāpārvērtē visa 
pieejamā informācija, lai atbilstīgi piemērotu CLP regulas noteiktos kritērijus. Tas neliek uzsākt 
jaunu testēšanu, bet tās vietā ir jāizvērtē pieejamās informācijas atbilstība un ticamība.  

Lai gan klasifikācijai grupā “akūts 1” un “hronisks 1” ir jānosaka arī m koeficienti, tieša pāreja 
no DSD/DPD direktīvā noteiktās klasificēšanas sistēmas uz CLP regulā paredzēto sistēmu ir 
iespējama tikai tad, kad nav datu par hronisko toksicitāti, turklāt saistībā ar visām vielām ne  

vienmēr ir iespējama tieša attiecināšana, jo, piemēram, CLP regulā un DSD direktīvā ir 
atšķirības to vielu klasifikācijā, kurām tiek piemērota riska frāze R53 – vai nu atsevišķi, vai kopā 
ar riska frāzēm R50, R51 vai R52. Tas izriet no nedaudz atšķirīgiem klasificēšanas kritērijiem, 
īpaši lielākām log Kow robežvērtībām (t. i., CLP regulā log Kow – 4, bet DSD direktīvā – 3) un 
BKK robežvērtībām (t. i., CLP regulā BKK – 500, bet DSD direktīvā – 100). Tas nozīmē, ka 
klasifikācija ir vēlreiz jāizvērtē tikai attiecībā uz vielām, par kurām nav pieejami atbilstīgi 
hroniskās toksicitātes dati, kuru klasificēšana saistībā ar ilgtermiņa bīstamību ūdens videi ir 
pamatota ar apvienotajiem datiem par akūto toksicitāti un bioakumulāciju (neizmantojot datus 

101 Ņemiet vērā, ka šī kombinētā klasifikācija attiecas tikai uz maisījumiem.
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par ātru biosadalīšanos, kuri var ietekmēt klasificēšanu) un kurām R53 frāzes piemērošana 
pagaidām ir pamatota tikai ar BKK 100–500 vai log Kow 3–4. 

4.1.8 Atsauces 

European Communities, 2003: Technical guidance Document on Risk Assessment. Part II. 
European Commission, Joint Research Centre  
OECD 2000: Series on Testing and Assessment Number 23, Guidance Document on aquatic 
toxicity Testing of difficult substances and mixtures. ENV/JM/MONO (2000) 6  

OECD 2006: Series on Testing and Assessment Number 54, Current approaches in the statistical 
analysis of ecotoxicity data: a guidance to application. ENV/JM/MONO (2006) 18 
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5 5. DAĻA. PAPILDU BĪSTAMĪBA 

5.1 BĪSTAMA OZONA SLĀNIM 
Nodaļa par ozona slānim bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas kritērijiem ir 
īsa, un norādījumi ir nepieciešami tikai attiecībā uz vērtību, kura raksturo ozona noārdīšanas 
potenciālu (ONP) un kuras dēļ viela ir klasificējama. 

I pielikums: 

5.1.2. Vielu klasificēšanas kritēriji 

5.1.2.1. Vielu klasificē kā bīstamu ozona slānim (1. kategorija), ja pieejamie dati par tās 
īpašībām un tās paredzamā vai novērotā iedarbība uz vidi norāda, ka viela var radīt 
bīstamību stratosfēras ozona slāņa struktūrai un/vai funkcionēšanai.  

5.1.3. Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

5.1.3.1. Maisījumus klasificē kā bīstamus ozona slānim (1. kategorija), pamatojoties uz 
šo maisījumu vielas (-u), ko arī klasificē kā ozona slānim bīstamu (-as) (1. kategorija), 
individuālo koncentrāciju atbilstīgi 5.1. tabulai.  

Visas vielas, kuru ozona noārdīšanas potenciāls ir vienāds ar mazāko ONP vērtību (t. i., 0,005) 
vai pārsniedz to un kuras pašlaik ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1005/2009102 I pielikuma 
sarakstā, ir klasificējamas kā bīstamas ozona slānim (1. kategorija). 

102 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni 
noārdošām vielām. 
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PIELIKUMI 

I I PIELIKUMS: TOKSICITĀTE ŪDENS VIDEI 
I.1 Ievads 

Identificējot vielas bīstamību ūdens videi, par pamatojumu tiek izmantota vielas toksicitāte 
ūdens videi. Klasifikāciju nosaka dati par toksicitāti zivīm, vēžveidīgajiem, kā arī aļģēm un 
ūdensaugiem. Šie taksoni kopumā tiek uzskatīti par reprezentatīviem ūdens faunas un floras 
pārstāvjiem bīstamības identificēšanai. Ir lielāka iespējamība atrast datus par šiem konkrētajiem 
taksoniem, jo tie kopumā ir pieņemami uzraudzības iestādēm un ķīmiskajai rūpniecībai. Lai labāk 
raksturotu bīstamību ūdens videi, papildus tiek izmantota informācija par sadalīšanos un 
bioakumulāciju. Šajā nodaļā ir aprakstīti ekotoksiskuma noteikšanai piemēroti testi, kā arī 
sniegtas dažas pamatkoncepcijas par datu vērtēšanu un testēšanas rezultātu izmantošanu 
klasificēšanai, tos apvienojot. Detalizētāki norādījumi par vielas testēšanu attiecībā uz toksicitāti 
ūdens videi ir doti integrētās testēšanas stratēģijas aprakstā (IR/CSA R.7a daļas 7.8.3.–7.8.5. 
nodaļā).  

I.2 Testu apraksts 

Vielu klasificēšanai saskaņotajā sistēmā dati par toksicitāti saldūdens un jūras organismu sugām 
var tikt uzskatīti par līdzvērtīgiem. Jāpiebilst, ka dažu veidu vielu, piemēram, jonizējamo 
organisko vielu vai metālorganisko savienojumu, toksicitāte saldūdenī un jūras vidē var 
atšķirties. Tā kā klasificēšanas nolūks ir raksturot bīstamību ūdens videi, parasti jāizvēlas 
vislielāko toksicitāti uzrādījušais rezultāts, tomēr ir situācijas, kad ir piemērota ar datiem 
pamatota pieeja.  

Kritērijiem, pēc kuriem tiek noteikta bīstamība ūdens videi, jābūt neitrāliem attiecībā pret testa 
metodi, jāļauj izmantot atšķirīgas pieejas, ciktāl tās ir zinātniskas un validētas saskaņā ar 
starptautiskām procedūrām un kritērijiem, uz kuriem jau ir atsauces esošajās attiecīgās 
bīstamības vērtēšanas sistēmās un kuri ļauj iegūt savstarpēji pieņemamus datus. Ja derīgus 
datus sniedz nestandarta testēšana un metodes, kas neietver testēšanu, šos datus ņem vērā 
klasificēšanas nolūkos, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XI pielikuma 1. daļā.  

Saskaņā ar ieteikto sistēmu (OECD, 1998): 

“Akūtā toksicitāte parasti būtu jānosaka, izmantojot 96 stundu laikā iegūto LC50 vērtību zivīm 
(ar OECD Testēšanas vadlīniju 203. vai līdzvērtīgu testu), 48 stundu laikā iegūto EC50 vērtību 
vēžveidīgo sugām (ar OECD Testēšanas vadlīniju 202. vai līdzvērtīgu testu) un (vai) 72 vai 
96 stundu laikā iegūto EC50 vērtību aļģu sugām (ar OECD Testēšanas vadlīniju 201. vai 
līdzvērtīgu testu). Šīs sugas tiek uzskatītas par visu ūdens organismu aizstājējiem, un, ja ir 
izvēlēta piemērota testa metode, var ņemt vērā arī par citām sugām, piemēram, ūdenslēcām 
(Lemna), iegūtus datus.” 

Ilgstoša testēšana paredz iedarbību, kas aizņem ievērojamu konkrētā organisma dzīves cikla 
daļu. Atkarībā no ūdens organisma vairošanās cikla šis laiks var ilgt no dažām dienām līdz 
gadam vai pat ilgāk. Ilgstoša testēšana var notikt, lai vērtētu noteiktu informāciju par augšanu, 
dzīvildzi, vairošanos un attīstību.  

“Dati par hronisko toksicitāti ir mazāk pieejami nekā dati par akūto toksicitāti, un izmantojamās 
testēšanas procedūras ir mazāk standartizētas. Ir pieņemami dati, kas iegūti saskaņā ar 
OECD Testēšanas vadlīniju 210. testu (zivju mazuļu testu), 202. testa 2. daļu vai 211. testu 
(dafniju vairošanās testu) un 201. testu (aļģu augšanas inhibēšanas testu) vai līdzvērtīgu testu. 
Ir izmantojamas arī citas validētas un starptautiski atzītas testu metodes. Jāizmanto NOEC vai 
citas līdzvērtīgas ECx vērtības.”  
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Jāpiebilst, ka vairākas klasificēšanas piemēros citētās testēšanas vadlīnijas tiek pārskatītas vai 
arī ir plānots tās pārskatīt. Šādas pārskatīšanas dēļ var būt nedaudz jāmaina testēšanas 
apstākļi, tādēļ šo saskaņoto klasificēšanas kritēriju izstrādājušo ekspertu grupa ir paredzējusi 
zināmu pielāgojamību attiecībā uz testa ilguma un (vai) sugu un izmantojamo dzīvnieku skaitu.  

Vadlīnijas par pieņemamiem testiem ar zivīm, vēžveidīgajiem un aļģēm ir atrodamas daudzos 
avotos (regulā (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu; OECD, piemēram, 
OECD 11. monogrāfijā; Izvērstajā pārskatā par rūpnieciski izmantojamo ķimikāliju un pesticīdu 
testēšanu attiecībā uz toksicitāti ūdens videi, 1999; EPA, 1996, ASTM, 1999; ES ISO).  

I.2.1 Testi ar zivīm 

I.2.1.1 Akūtās toksicitātes testēšana 

Akūtās toksicitātes testi parasti 96 stundu garumā notiek ar jauniem, 0,1–0,5 g smagiem 
mazuļiem. Šajos testos novērošanas mērķparametrs ir mirstība. Lielākas zivis un (vai) īsāki 
testi, kas nesasniedz 96 stundas, kopumā ir mazāk jutīgi, tomēr tajos iegūtie rezultāti ir 
izmantojami klasificēšanai, ja nav pieejami pieņemami 96 stundu laikā iegūti dati par mazākām 
zivīm vai arī šo testu rezultāti, kas iegūti par atšķirīga lieluma zivīm vai cita ilguma testos, 
varētu ietekmēt klasificēšanu lielākas bīstamības kategorijā. Klasificēšanai jāizmanto 
OECD Testēšanas vadlīniju 203. testa vai līdzvērtīgu testu laikā iegūti rezultāti (96 stundu laikā 
iegūtā LC50 vērtība zivīm).  

I.2.1.2 Hroniskās toksicitātes testēšana 

Hroniskās vai ilgtermiņa toksicitātes testus ar zivīm var sākt ar apaugļotām olšūnām, embrijiem, 
mazuļiem vai reproduktīvi aktīviem pieaugušiem īpatņiem. Klasificēšanas shēmā var izmantot 
OECD Testēšanas vadlīniju 210. testu (zivju mazuļu testu), zivju dzīves cikla testu (ASV EPA 
850.1500. testu) vai līdzvērtīgu testu. Atkarībā no testu nolūkiem to ilgums var ievērojami 
atšķirties (tas var būt no 7 līdz vairāk nekā 200 dienām). Iespējamie novērojumu 
mērķparametri ir izšķilšanās rezultāts, augšana (garuma un ķermeņa svara pārmaiņas), 
nārstošanas rezultāts un dzīvildze. Tehniski OECD Testēšanas vadlīniju 210. tests (zivju mazuļu 
tests) ir nevis hroniskās toksicitātes, bet gan daļējas hroniskās toksicitātes tests par mūža 
jutīgajiem dzīves posmiem. Šī testa rezultāts ir vispārpieņemts kā hroniskās toksicitātes 
prognozēšanas faktors, un šādā nolūkā tiek izmantots klasificēšanai saskaņotajā sistēmā. Zivju 
mazuļu toksicitātes testos iegūtie dati ir daudz vieglāk pieejami nekā dati par zivju dzīves cikla 
vai vairošanās pētījumiem.  

I.2.2 Testi ar vēžveidīgajiem 

I.2.2.1 Akūtās toksicitātes testēšana  

Akūtās toksicitātes testi ar vēžveidīgajiem parasti tiek sākti ar mazuļiem pēc pirmās apvalka 
nomešanas reizes. Testi ar dafnijām ilgst 48 stundas. Testi ar citiem vēžveidīgajiem, piemēram, 
mizīdām vai citām sugām, parasti ilgst 96 stundas. Novērojumu mērķparametrs ir mirstība vai 
imobilizācija kā mirstības aizstājējfaktors. Ar imobilizāciju tiek apzīmēta nereaģēšana uz vieglu 
stimulēšanu. Klasificēšanai var izmantot OECD Testēšanas vadlīniju 202. testa 1. daļu (dafniju 
akūtās toksicitātes testu), ASV EPA OPPTS 850.1035. testu (mizīdu akūtās toksicitātes testu) vai 
līdzvērtīgus testus.  

I.2.2.2 Hroniskās toksicitātes testēšana 

Hroniskās toksicitātes testi ar vēžveidīgajiem arī parasti tiek sākti ar mazuļiem pēc pirmās 
apvalka nomešanas reizes un turpināti visu nobriešanas un vairošanās laiku. Testos ar dafnijām, 
īpaši ar Daphnia magna, nobriešanai un triju pēcnācēju metienu iegūšanai parasti pietiek ar 
21 dienu. Mizīdām ir nepieciešamas 28 dienas. Novērojumu mērķparametri ir laiks līdz pirmajam 
metienam, mātītes radīto pēcnācēju skaits, augšana un dzīvildze. Klasificēšanas shēmā 
ieteicams izmantot OECD Testēšanas vadlīniju 211. testu un (vai) 202 testa 1. daļu (dafniju 
reprodukcijas testu), ASV EPA 850.1350. testu (mizīdu hroniskās toksicitātes testu) vai 
līdzvērtīgus testus. 
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I.2.3 Testi ar aļģēm vai citiem ūdensaugiem 

I.2.3.1
Testi ar aļģēm 

Aļģes tiek kultivētas un pakļautas testējamās vielas iedarbībai ar uzturvielām bagātinātā vidē. 
Ieteicams izmantot OECD Testēšanas vadlīniju 201. testu (aļģu augšanas inhibēšanas testu). 
Testu standartmetodēm tiek izmantots šūnu blīvums inokulātā, lai visa testa laikā, parasti 3 –
4 dienas, nodrošinātu eksponenciālu augšanu.  

Aļģu augšanas inhibēšanas tests ir īstermiņa tests, kas nodrošina gan akūto, gan hronisko 
toksicitāti raksturojošus parametrus, tomēr klasificēšanas nolūkā EC50 vērtība tiek uzskatīta par 
akūtās toksicitātes raksturotāju. Klasificēšanas pamatā jābūt gan aļģu augšanas ātruma 
samazināšanos raksturojošajam mērķparametram ErC50 [= EC50 (augšanas ātrums)], gan 
NOErC [= NOEC (augšanas ātrums)], ja kontrolētā augšana ir eksponenciāla (ar koeficientu, kas 
lielāks par 16). Šim mērķparametram ir dodama priekšroka, jo tas nav atkarīgs no testa dizaina, 
bet šis mērķparametrs, t. i., biomasas pieauguma nomākums (EbC50), ir atkarīgs gan no 
testējamās sugas augšanas ātruma, gan testa ilguma un citiem tā dizaina elementiem, tādēļ 
situācijās, kad EC50 pamatvērtība nav norādīta un ErC50 vērtība nav fiksēta, klasificēšanas 
pamatā jābūt mazākajai pieejamajai EC50 vērtībai. Kad toksicitāte aļģēm jeb ErC50 vērtība 
[= EC50 (augšanas ātrums)] ir vairāk nekā 100 reižu mazāka par nākamajai visjutīgākajai sugai 
noteikto vērtību un tās dēļ klasificēšanas pamatā ir tikai šis rezultāts, jāņem vērā tas, vai šī 
toksicitāte ir reprezentatīva citiem ūdensaugiem. Ja ir iespējams pierādīt, ka tas tā nav, lai 
izlemtu par klasificēšanu, ir nepieciešams speciālista vērtējums. 

I.2.3.2 Testi ar ūdens makrofītiem 

Testiem par toksicitāti ūdens videi visbiežāk izmantotie vaskulārie augi ir ūdenslēcas 
(Lemna gibba un L. minor). Testu ilgums ir līdz 14 dienām, un tie notiek ar uzturvielām bagātā 
vidē – tā ir līdzīga tai, kas tiek izmantota testēšanai ar aļģēm, bet var būt vairāk koncentrēta. 
Novērojumu mērķparametra pamatā ir izveidojušos lapu skaita pārmaiņas. Jāizmanto 
2006. gada OECD Testēšanas vadlīniju testi ar Lemna ģints augiem un ASV EPA 850.4400. tests 
(par toksicitāti Lemna ģints ūdensaugiem).  

Saskaņā ar REACH regulu ūdensaugu augšanas inhibēšanās pētījumiem ieteicamās sugas ir 
aļģes.  

I.3 Ar toksicitāti ūdens videi saistītie jēdzieni 

Šajā nodaļā aplūkota akūtās un hroniskās toksicitātes datu izmantošana klasificēšanai, īpašu 
uzmanību pievēršot iedarbības režīmam, testēšanai attiecībā uz toksicitāti aļģēm un 
kvantitatīvās struktūras un aktivitātes attiecības ((Q)SAR) modeļu izmantošanai.  

I.3.1 Akūtā toksicitāte 

Akūtā toksicitāte saistībā ar klasificēšanu attiecas uz testējamajai vielai raksturīgo spēju pēc 
īslaicīgas iedarbības radīt kaitējumu organismam. Akūtā toksicitāte parasti tiek izteikta kā 
koncentrācija, kas izraisa 50% testējamo organismu bojāeju (letālā koncentrācija jeb LC50), 
kvantitatīvi raksturojamas nevēlamas blakusparādības 50 % testējamo organismu (piemēram, 
dafniju imobilizāciju, EC50) vai 50% testējamo (iedarbībai pakļauto) organismu atbildreakcijas 
vājināšanos (piemēram, aļģu augšanas palēnināšanos, ErC50) salīdzinājumā ar kontroles 
(iedarbībai nepakļautajiem) organismiem.  

Akūto toksicitāti ūdens videi parasti nosaka, izmantojot 96 stundu laikā iegūto LC50 vērtību 
zivīm, 48 stundu laikā iegūto EC50 vērtību vēžveidīgo sugām un (vai) 72 vai 96 stundu laikā 
iegūto EC50 vērtību aļģu sugām, un (vai) 7 dienu laikā iegūto EC50 vērtību ūdensaugiem. Šīs 
sugas pārstāv dažādus trofiskos līmeņus, pieder pie dažādiem taksoniem un tiek uzskatītas par 
visu ūdens organismu aizstājējsugām. Dati par citām sugām arī ir apsverami, ja ir piemērota 
testa metodika. Tā kā klasificēšanas nolūks ir raksturot bīstamību ūdens videi, jāizvēlas 
vislielāko toksicitāti uzrādījušais rezultāts, tomēr ir situācijas, kad ir piemērota ar datiem 
pamatota pieeja. 
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Vielas, par kurām ir noteikts, ka to akūto toksicitāti raksturojošā vērtība ir mazāka par vienu 
miljondaļu (1 mg/l), parasti tiek atzītas par ļoti toksiskām. Darbs ar šīm vielām, to izmantošana 
vai šo vielu nonākšana vidē rada lielu apdraudējumu, un tās tiek klasificētas kategorijā 
“akūts 1”. Kad vielas tiek klasificētas kategorijā “akūts 1”, ir jānosaka atbilstošs reizināšanas 
koeficients, t. i., m koeficients. Reizināšanas koeficienti tiek noteikti, izmantojot toksicitāti 
raksturojošu vērtību (sk. 4.1.3.3.2. apakšnodaļu).  

I.3.2 Hroniskā toksicitāte 

Hroniskā toksicitāte klasificēšanas nolūkā attiecas uz testējamajai vielai raksturīgo spēju pēc 
iedarbības, kas noteikta attiecībā pret organisma dzīves ciklu, radīt nevēlamas blakusparādības 
ūdens organismiem. Šādas ilgtermiņā novērotas parādības parasti izpaužas kā subletālas sekas, 
un to raksturošanai parasti tiek izmantoti tādi parametri kā nenovērojamās ietekmes 
koncentrācija (NOEC) vai tai atbilstoša ECx vērtība. Novērojumu mērķparametri parasti ir 
dzīvildze, augšana un (vai) vairošanās. Hroniskās toksicitātes vērtēšanai izmantojamās 
iedarbības ilgums var ievērojami atšķirties atkarībā no testā vērtējamā mērķparametra un 
izmantotās sugas.  

Kad klasificēšanas pamatā ir hroniskā toksicitāte, atsevišķi tiek vērtētas vielas, kurām ir 
raksturīga ātra sadalīšanās, un vielas, kurām tā nav raksturīga. Vielas, kurām nav raksturīga 
ātra sadalīšanās, tiek klasificētas kategorijā “hronisks 1”, ja ir noteikts, ka to hronisko toksicitāti 
raksturojošā NOEC vai ECx vērtība ir ≤ 0,01 mg/l. Piešķirot hroniskās toksicitātes kategorijas, 
kas augstākas par šo, ir pieņemama decimālo vērtību apgabalu izmantošana. Vielas, kuru 
hronisko toksicitāti raksturojošās NOEC vai ECx vērtības ir 0,01–0,1 mg/l, saistībā ar hronisko 
toksicitāti tiek klasificētas kategorijā “hronisks 2”. Vielas, kuru hronisko toksicitāti raksturojošās 
NOEC vai ECx vērtības ir 0,1–1,0 mg/l, saistībā ar hronisko toksicitāti tiek klasificētas kategorijā 
“hronisks 3”. Visbeidzot, vielas, kuru hronisko toksicitāti raksturojošās NOEC vai ECxs vērtības 
pārsniedz 1,0 mg/l, saistībā ar ilgtermiņa bīstamību nav klasificējamas nevienā no “hronisks 1, 
2 vai 3” kategorijā. Vielām, kurām nav raksturīga ātra sadalīšanās, vai vielām, uz kurām tiek 
attiecināts “sliktākais gadījums” (t. i., kad nav pieejama informācija par ātru sadalīšanos), tiek 
piemērotas divas hroniskās toksicitātes kategorijas – “hronisks 1”, ja ir noteikts, ka hronisko 
toksicitāti raksturojošās NOEC vai ECx vērtības ir  ≤ 0,1 mg/l, un “hronisks 2”, ja ir noteikts, ka 
hronisko toksicitāti raksturojošās NOEC vai ECx vērtības ir 0,1–1,0 mg/l.  

Kad vielas tiek klasificētas kategorijā “hronisks 1”, ir jānosaka arī atbilstošs m koeficients. 
Reizināšanas koeficienti tiek noteikti, izmantojot toksicitāti raksturojošu vērtību (sk. 
4.1.3.3.2. apakšnodaļu).  

Tā kā dažos sektoros dati par hronisko toksicitāti ir iegūstami retāk nekā dati par akūto 
toksicitāti, klasificēšanas shēmās, kad nav zināmi dati par hronisko toksicitāti, ilgtermiņa 
bīstamības potenciāls tiek identificēts, atbilstoši kombinējot datus par akūto toksicitāti, nespēju 
sadalīties un (vai) iespējamo vai faktisko bioakumulāciju, tomēr, ja ir atbilstīgi dati par hronisko 
toksicitāti, klasificējot priekšroka ir dodama tiem, nevis datu apvienošanai par akūto toksicitāti, 
sadalīšanos un (vai) bioakumulāciju. Šajā kontekstā ir izmantojama šāda vispārēja pieeja:  

a) ja ir pieejami atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos, tie ir
tieši izmantojami atbilstošas ilgtermiņa bīstamības kategorijas noteikšanai;

b) ja ir pieejami atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti vienā vai divos trofiskajos līmeņos, ir
jānoskaidro, vai ir pieejami dati par akūto toksicitāti pārējos trofiskajos līmeņos.
Iespējamās klasifikācijas pamatā ir trofiskais līmenis, par kuru ir zināmi hroniskās
toksicitātes dati, un tā salīdzinājums ar citiem trofiskajiem līmeņiem, izmantojot datus
par tajos novēroto akūto toksicitāti. Galīgā klasifikācija ir atkarīga no visstingrākā
rezultāta;

c) lai neklasificētu ilgtermiņa toksicitāti ūdens videi vai pazeminātu klasifikācijas kategoriju,
izmantojot datus par hronisko toksicitāti, ir jāpierāda, ka izmantotā NOEC vērtība (vai
līdzvērtīgā ECx vērtība) varētu būt piemērota, lai novērstu vai mazinātu bažas par visiem
taksoniem, tādēļ klasificēšanas pamatā ir bijuši dati par akūto toksicitāti apvienojumā ar
datiem par sadalīšanos un (vai) bioakumulāciju. Tas bieži ir panākams, izmantojot
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ilgtermiņa NOEC visjutīgākajām sugām, kas identificētas pēc datiem par akūto toksicitāti, 
tādēļ tad, ja klasificēšanas pamatā ir bijusi zivīm akūtas toksicitātes LC50, parasti nav 
iespējams atteikties no klasificēšanas vai pazemināt klasifikācijas kategoriju, izmantojot 
NOEC vērtības, kas iegūtas ilgtermiņa toksicitātes testos ar bezmugurkaulniekiem. Šādos 
gadījumos NOEC vērtības parasti būtu atvasināmas no rezultātiem, kas iegūti ilgtermiņa 
toksicitātes testos ar tās pašas sugas zivīm vai tikpat jutīgām vai jutīgākām zivīm. Tāpat 
tad, ja klasificēšanai ir izmantoti dati par akūto toksicitāti vairāk nekā vienā 
taksonomiskajā grupā, ir iespējams, ka būs nepieciešamas NOEC vērtības visās 
taksonomiskajā grupās. Ja viela ir klasificēta kategorijā “hronisks 4”, ir nepieciešami 
pietiekami pierādījumi tam, ka NOEC vai ekvivalentās ECx vērtības katrā taksonomiskajā 
grupā ir lielākas par 1 mg/l vai lielākas par tām, kas raksturo vērtējamās vielas šķīdību 
ūdenī. 

I.3.3 Iedarbības režīms 

Testējot akūto un hronisko toksicitāti, gan saldūdens, gan sālsūdens vidē tiek izmantoti četri 
iedarbības veidi – statisks, statisks ar atjaunošanu (daļēji statisks), recirkulācijas un caurplūdes. 
Testēšanas veida izvēle parasti ir atkarīga no vērtējamās vielas īpašībām, testa ilguma, testam 
izmantojamajām sugām un normatīvo aktu prasībām.  

I.3.4 Testēšanas vide aļģēm un Lemna ģintīm 

Testēšana ar aļģēm un Lemna ģintīm parasti notiek ar uzturvielām bagātinātā vidē, un ir rūpīgi 
jāapsver, vai izmantot vienu kopīgu sastāvdaļu – EDTA (etilēndiamīntetraacetātu) – vai citas 
helātus veidojošas vielas. Testējot organisko vielu toksicitāti, ir nepieciešams niecīgs helātus 
veidojošas vielas, piemēram, EDTA, daudzums, lai barotnē veidotos mikroelementu kompleksi, 
jo citādi var nozīmīgi palēnināties augšana un mazināties testa rezultātu izmantojamība. Tomēr 
helātus veidojošās vielas var mazināt metālus saturošo testējamo vielu novērojamo toksicitāti, 
tādēļ saistībā ar metālus saturošām vielām ir vēlams kritiski vērtēt datus, kas iegūti testos, kuru 
laikā ir bijusi liela helātus veidojošo vielu koncentrācija, un (vai) testos, kuru laikā helātus 
veidojošā viela attiecībā pret dzelzi ir bijusi stehiometriskā pārākumā. Brīva helātus veidojoša 
viela, īpaši tik intensīvas iedarbības kā EDTA, var ievērojami apslēpt metālu toksicitāti (skatīt 
informāciju par metāliem un neorganiskajiem metālu savienojumiem šo vadlīniju IV pielikumā), 
tomēr, kad dzelzs nav pieejama, aļģu un Lemma ģinšu augšanas vidē dzelzs pieejamība var kļūt 
ierobežota, tādēļ dati, kas iegūti testos bez dzelzs un EDTA klātbūtnes vai ar samazinātu šo 
vielu daudzumu, jāvērtē piesardzīgi.  

I.3.5 Vielu kategorizēšanas (analoģiskas pieejas un grupēšanas) un 
(kvantitatīvās) struktūras un aktivitātes attiecībus ((Q)SAR) modeļu 
izmantošana klasificēšanas un marķēšanas nolūkā 

Skatīt šo vadlīniju 1.4. apakšnodaļu. 

I.4 Grūti testējamas vielas 

Organisko vielu klasificēšanai ir vēlams, lai būtu stabila un analītiski noteikta testējamās vielas 
koncentrācija. Lai gan priekšroka tiek dota analītiski noteiktai koncentrācijai, noteiktās situācijās 
klasificēšanas pamatā var būt pētījumi, kuros iegūtie vienīgie pieejamie ticamie dati ir par 
nominālo koncentrāciju. Ja materiāls var nozīmīgi sadalīties vai citādā veidā tikt zaudēts no 
ūdens staba, dati jāinterpretē piesardzīgi, un klasificēšanai jānotiek, ņemot vērā toksiskās vielas 
zudumu testa laikā, ja tas ir būtiski un iespējams, turklāt metāli rada noteiktus sarežģījumus, 
kas aplūkoti atsevišķi (informāciju par metāliem sk. IV pielikumā).  

Lielākoties, kad ir grūti noteikt testa apstākļus, patiesā testējamā koncentrācija var būt mazāka 
par nominālo vai paredzamo testa koncentrāciju. Kad grūti testējamas vielas akūto toksicitāti 
raksturojošā aprēķinātā L(E)C50 vērtība ir mazāka par 1 mg/l, ir diezgan droši, ka viela ir 
klasificējama kategorijā “akūts 1” (un “hronisks 1”, ja piemērojams), bet, ja toksicitāti 
raksturojošā aprēķinātā vērtība ir lielāka par 1 mg/l, iespējams, ka tā ir nepietiekami 
reprezentatīva. Šādā situācijā ir nepieciešams eksperta slēdziens, lai noteiktu grūti testējamās 
vielas testuu datu pieņemamību klasificēšanas nolūkā, turklāt atbilstošie m koeficienti ir 
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jāatvasina piesardzīgi, īpaši tad, kad nominālā ietekmes koncentrācija ir tuva m koeficienta 
atšķirības robežvērtībai. Ja tiek uzskatīts, ka testēšanas grūtību raksturs nozīmīgi ietekmē 
faktisko testējamo koncentrāciju, kad toksicitāti raksturojošā aprēķinātā vērtība ir lielāka par 
1 mg/l un testējamā koncentrācija nav noteikta analītiski, testa rezultāts klasificēšanas nolūkā ir 
izmantojams, ievērojot pienācīgu piesardzību.  

Nākamajās nodaļās ir detalizētāki norādījumi par dažām iepriekšminētajām 
interpretēšanas grūtībām, tomēr jāatceras, ka šie ir tikai ieteikumi un ka stingri nosacījumi nav 
piemērojami. Daudzu šo grūtību rakstura dēļ vienmēr ir nepieciešams eksperta slēdziens, kas 
ļauj izlemt, vai testos ir iegūta pietiekama informācija, lai spriestu par tās ticamību, un vai 
piemērotā veidā ir nosakāms toksicitātes līmenis, lai to izmantotu klasificēšanas kritērijiem. 

I.4.1 Nestabilas vielas 

Lai gan ideālos apstākļos testēšanas procedūrām jābūt pielāgotām tā, lai testa vidē līdz 
minimumam samazinātu nestabilitātes ietekmi, praksē ir gandrīz neiespējami dažos testos 
saglabāt koncentrāciju visu testēšanas laiku. Parasti iemesli, kādēļ testu laikā iedarbības 
koncentrācija nav pastāvīga, ir oksidēšanās, hidrolīze, fotonoārdīšanās un biosadalīšanās. Lai 
gan pēdējie minētie sadalīšanās veidi ir vieglāk kontrolējami, daudzos notikušajos testos šādas 
kontroles bieži nav bijis, tomēr dažos testos, īpaši akūtās un hroniskās toksicitātes testos ar 
zivīm, ir iespējams izvēlēties tādu iedarbības režīmu, kas palīdz līdz minimumam samazināt 
nestabilitātes radītos zudumus, un tas jāņem vērā, lemjot par testu datu ticamību.  

Kad nestabilitāte ir faktors, kas testos nosaka iedarbības līmeni, obligāts datu interpretēšanas 
priekšnoteikums ir informācija par visa testa garumā piemērotos laika punktos analītiski 
noteiktu iedarbības koncentrāciju. Ja analītiski noteikta koncentrācija nav zināma vismaz testa 
sākumā un beigās, nav iespējama arī ticama interpretēšana un testa rezultāti klasificēšanai ir 
uzskatāmi par nederīgiem. Kad ir pieejami eksperimentos iegūti dati, interpretējot ir jāņem vērā 
vairāki praktiski nosacījumi:  

a. kad eksperimentos iegūti dati ir pieejami par testa sākumu un beigām (kā tas parasti ir
testos ar dafnijām un aļģēm), klasificēšanas nolūkā L(E)C50 vērtība var tikt aprēķināta,
pamatojoties uz testa sākumā un beigās noteikto vidējo ģeometrisko koncentrāciju. Ja
testa beigās koncentrācija ir mazāka par analītiskās noteikšanas robežvērtību, tā ir
uzskatāma par tādu, kas atbilst pusei noteikšanas robežvērtības;

b. kad ir pieejami eksperimentos iegūti dati par vides atjaunināšanas perioda sākumu un
beigām (kā tas ir iespējams daļēji statiskos testos), ģeometriskais vidējais ir jāaprēķina
katrā atjaunināšanas periodā, un pēc šiem datiem savukārt ir jāaprēķina vidējā iedarbība
par visu iedarbības periodu;

c. kad toksicitāte var būt izskaidrojama ar sdalīšanās un sadalīšanās produktu un ir zināma
tā koncentrācija, klasificēšanas nolūkā L(E)C50 vērtība var tikt aprēķināta, pamatojoties
uz sadalīšanās produkta vidējo ģeometrisko koncentrāciju un pēc tās atpakaļēji aprēķinot
cilmvielas daudzumu;

d. līdzīgi principi var būt piemērojami attiecībā uz eksperimentos iegūtajiem datiem
hroniskās toksicitātes testos.

I.4.2 Vāji šķīstošas vielas 

Šīs vielas, parasti pieņemot, ka to šķīdība ūdenī ir < 1 mg/l, testa vidē bieži vien ir grūti 
izšķīdināmas, un izšķīdinātās vielas paredzami mazā koncentrācija bieži ir grūti nosakāma. 
Daudzu vielu patiesā šķīdība testa vidē nebūs zināma un parasti tiks fiksēta kā mazāka par 
noteikšanas robežvērtību attīrītā ūdenī, tomēr šādas vielas var būt toksiskas, un tad, ja 
toksicitāte nav konstatēta, ir jālemj par to, vai rezultāts klasificēšanas nolūkā ir uzskatāms par 
ticamu. Spriedumam jābūt apdomīgam, lai bīstamību nenovērtētu pārāk zemu. 
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Ideālā gadījumā jāizmanto testi ar piemērotām šķīdināšanas metodēm un precīzu koncentrācijas 
noteikšanu diapazonā, kas atbilst šķīdībai ūdenī. Kad ir pieejami šādi testu dati, tiem 
salīdzinājumā ar citiem datiem ir dodama priekšroka, tomēr ir normāli, ka, īpaši izskatot 
vecākus datus, šādām vielām tiek konstatēts toksicitātes līmenis, kas ir augstāks par to šķīdību 
ūdenī, vai ka izšķīdinātās vielas līmenis ir zemāks par analīzes metodes noteikšanas 
robežvērtību, tāpēc ne vienā, ne otrā situācijā nav iespējams pārbaudīt faktisko iedarbības 
koncentrāciju, izmantojot eksperimentos iegūtus datus. Kad šie ir vienīgie klasificēšanai 
izmantojamie dati, ir jāņem vērā vairāki praktiski nosacījumi:  

a) kad akūto toksicitāti raksturojošā vērtība ir fiksēta līmenī, kas augstāks par šķīdību ūdenī
raksturojošo vērtību, klasificēšanas nolūkā var uzskatīt, ka L(E)C50 vērtība atbilst
eksperimentos noteiktajai šķīdību ūdenī raksturojošajai vērtībai vai ir mazāka par to.
Šādā situācijā var būt piemērojama kategorija “hronisks 1” un (vai) kategorija “akūts 1”.
Pieņemot šādu lēmumu, pienācīga uzmanība ir jāpievērš iespējamībai, ka var
pastiprināties liekās neizšķīdušās vielas fizikālā ietekme uz testējamajiem organismiem.
Ja tas tiek uzskatīts par novēroto parādību iespējamo iemeslu, testa rezultāti ir
uzskatāmi par tādiem, kas klasificēšanas nolūkiem nav derīgi;

b) kad akūto toksicitāti raksturojošā vērtība nav fiksēta līmenī, kas augstāks par šķīdību
ūdenī raksturojošo vērtību, klasificēšanas nolūkā var uzskatīt, ka L(E)C50 vērtība ir lielāka
par eksperimentos noteikto šķīdību ūdenī raksturojošo vērtību. Šādā gadījumā jālemj, vai
ir piemērojama kategorija “hronisks 4”. Lemjot par to, ka viela nav akūti toksiska,
pienācīga uzmanība jāpievērš tam, kura metode ir izmantota, lai sasniegtu maksimālu
izšķīdinātās vielas koncentrāciju. Kad tā tiek uzskatīta par nepietiekamu, testa rezultāti ir
uzskatāmi par tādiem, kas klasificēšanas nolūkā nav derīgi;

c) kad vielas šķīdību ūdenī raksturojošā vērtība ir mazāka par tās analītiskās noteikšanas
metodes robežvērtību un ir dati par akūto toksicitāti, klasificēšanas nolūkā var uzskatīt,
ka L(E)C50 vērtība ir mazāka par analītiskās noteikšanas robežvērtību. Kad toksicitāte nav
novērota, klasificēšanas nolūkā var uzskatīt, ka L(E)C50 vērtība ir lielāka par šķīdību ūdenī
raksturojošo vērtību. Jāpievērš pienācīga uzmanība iepriekšminētajiem kvalitātes
kritērijiem;

d) kad ir pieejami dati par hronisko toksicitāti, parasti ir piemērojami šie vispārējie principi.
Būtībā ir jāņem vērā tikai tie dati, kas parāda, ka koncentrācija, kas nerada efektu, ir
līmenī, kas augstāks par šķīdību ūdenī raksturojošo robežvērtību vai 1 mg/l. Vēlreiz
jāpiebilst, ka tad, ja šie dati nav validējami, nosakot koncentrāciju, par piemērotām ir
uzskatāmas izmantotās metodes izšķīdinātās vielas maksimālās koncentrācijas
sasniegšanai.

I.4.3 Citi koncentrācijas samazināšanos veicinošie faktori 

Testējamā materiāla daudzuma samazināšanos šķīdumā var veicināt arī daudzi citi faktori, 
tomēr no dažiem ir iespējams izvairīties, izmantojot pareizu pētījuma dizainu, un reizi pa reizei 
var būt jāinterpretē šo faktoru ietekmētie dati:  

a) nogulsnēšanās: testu laikā tā ir iespējama dažādu iemeslu dēļ. Biežs izskaidrojums ir tas,
ka viela nav pilnībā izšķīdusi, lai gan nav redzamas tās daļiņas, un testa laikā notiek
aglomerācija, kas izraisa izgulsnēšanos. Šādā situācijā L(E)C50 vērtību klasificēšanas
nolūkā var vērtēt, pamatojoties uz testa beigās novēroto koncentrāciju. Tāpat
izgulsnēšanos var izraisīt reakcija ar vidi, un tas ir saistāms ar iepriekšminēto
nestabilitāti;

b) adsorbcija: tā ir iespējama vielām ar izteiktu adsorbcijas spēju, piemēram, vielām,
kurām raksturīgs liels log Kow. Kad notiek adsorbcija, koncentrācija parasti strauji
samazinās, un iedarbība vislabāk var būt raksturojama, pamatojoties uz testa beigās
novēroto koncentrāciju;
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c) bioakumulācija: koncentrācijas samazināšanos var izraisīt vielas bioakumulācija
testējamajos organismos. Īpaši būtiski tas var būt tad, kad šķīdība ūdenī ir vāja,
savukārt log Kow vērtība – liela. Klasificēšanas nolūkā L(E)C50 vērtību var aprēķināt,
pamatojoties uz testa sākumā un beigās noteikto vidējo ģeometrisko koncentrāciju.

I.4.4 Testa vides neviendabīgums 

Stipru  skābju  un  sārmu  toksicitāti  var  radīt  to  galējas  pH  vērtības, tomēr kopumā pH 
līmeņa pārmaiņas ūdens sistēmās parasti tiek novērstas ar testa videi pievienotām 
bufersistēmām. Ja par sāli nav pieejami testu dati, parasti tas ir klasificējams tāpat kā anjons 
vai katjons, t. i., kā visstingrāk klasificējamais jons. Ja ietekmes koncentrācija ir saistīta tikai 
ar joniem, klasificējot sāli, ir jāņem vērā molekulmasas atšķirība, un, koriģējot ietekmes 
koncentrāciju, tā jāreizina ar sāls un jona molekulmasas attiecību. 

Polimēri parasti nav pieejami ūdens sistēmās. Disperģējami polimēri un citi lielmolekulāri 
materiāli var izraisīt testa sistēmas neviendabīgumu un traucēt skābekļa uzņemšanu, kā arī 
pastiprināt mehānisku vai sekundāru ietekmi. Šie faktori ir jāņem vērā, apsverot datus par šīm 
vielām. Daudzi polimēri pēc īpašībām ir līdzīgi sarež tģīajām vielām, tomēr tiem ir nozīmīga 
mazmolekulāra frakcija, kas var izdalīties no polimēra pamatmasas. Šis jautājums ir aplūkots 
nākamajā nodaļā.  

I.4.5 Sarežģītas vielas 

Sarežģītajām vielām ir daudzveidīga ķīmiskā struktūra, kas bieži veido homologu sērijas, tomēr 
to šķīdība ūdenī un citas fizikāli ķīmiskās īpašības ievērojami atšķiras. Šīm vielām nonākot 
ūdenī, tiks sasniegts izšķīdušās un neizšķīdušās frakcijas līdzsvars, kas raksturos vielas radīto 
piesātinājumu, tādēļ šādas sarežģītas vielas parasti tiek testētas kā ūdenī šķīstošā 
frakcija (WSF) vai ūdensšķīduma frakcija (WAF), un L(E)C50 vērtība tiek fiksēta, pamatojoties uz 
piesātinājuma vai nominālo koncentrāciju. Analītiskie dati parasti nav pieejami, jo pati izšķīdusī 
frakcija var būt sarežģīts sastāvdaļu maisījums. Toksicitāti raksturojošais rādītājs dažkārt ir LL50, 
kas attiecas uz letālo piesātinājuma līmeni. Šo ūdenī šķīstošo frakciju (WSF) vai ūdensšķīduma 
frakciju (WAF) piesātinājuma līmeni iespējams tieši izmantot saistībā ar klasificēšanas 
kritērijiem.  

Polimēri ir īpašs sarežģīto vielu veids, kura dēļ jāņem vērā polimēra tips, kā arī to šķīdība un 
dispersijas spēja. Polimēri var izšķīst bez pārmaiņām (tā ir patiesā, ar daļiņu lielumu saistītā 
šķīdība) vai disperģēties, vai arī šķīdumā var pāriet mazmolekulāro frakciju daļa. Pēdējā 
gadījumā polimēra testēšana būtībā nozīmē pārbaudi, lai konstatētu, vai mazmolekulārais 
materiāls spēj izdalīties no polimēra pamatmasas un vai šis izdalījies materiāls ir toksisks, tādēļ 
tas tāpat ir uzskatāms par sarežģītu maisījumu, kurā polimēra piesātinājums var vislabāk 
raksturot izdalīto materiālu, tā ka toksicitāte var būt saistīta ar šo piesātinājumu.  

I.5 Atsauces 

US EPA 1996. Ecological Effects Test Guidelines - OPPTS Harmonized Test Guidelines Series 
850.1000 -- Public Drafts, EPA 712-C-96-113. 
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publications/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Te 
st_Guidelines/Drafts/850-1000.pdf  
ASTM 1999. Annual book of ASTM standards, Vol. 11.04. American Society for Testing and 
Materials, Philadelphia, PA  
ISO guidelines: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm  
Test Methods Regulation (EC) No 440/2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:en:PDF 

http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publications/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Te st_Guidelines/Drafts/850-1000.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:en:PDF
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II II PIELIKUMS: ĀTRA SADALĪŠANĀS 
1II. Ievads 

Viena no būtiskām vielu īpašībām ir sadalīšanās, kas savukārt var ietekmēt vielu spēju radīt 
bīstamību ūdens videi. Tā kā sadalīties nespējīgas vielas vidē var būt noturīgas, tās var radīt 
nevēlamu ilgtermiņa ietekmi uz floru un faunu, turpretī sadalīties spējīgas vielas var nonākt 
kanalizācijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai vidē. Jāpiebilst, ka interpretēt maisījumu 
sadalīšanāsās spējas testos iegūtos datus ir sarež tģīi vai neiespējami, tādēļ klasificēšanas un 
marķēšanas nolūkā tie nav izmantojami. 

Vielu klasificēšanas pamatā galvenokārt ir tām raksturīgās īpašības, tomēr sadalīšanās pakāpe ir 
atkarīga ne tikai no molekulai tipiskās sadalīšanās vai nepakļāvības, bet arī attiecīgā vides 
objekta reālajiem apstākļiem, piemēram, oksidēšanās-reducēšanās potenciāla, pH līmeņa, 
temperatūras, piemērotu mikroorganismu klātbūtnes, vielas koncentrācijas un citu substrātu 
klātbūtnes un koncentrācijas. Tādēļ, lai, klasificējot bīstamību ūdens videi, interpretētu ar 
sadalīšanos saistītās īpašības, ir nepieciešami detalizēti kritēriji, kas galīgajā slēdzienā par 
iespējamo nelabvēlīgo ilgtermiņa ietekmi ļauj līdzsvarot vielas raksturīgās īpašības un 
dominējošos vides apstākļus.  

Termins “sadalīšanās” ir skaidrots CLP regulas I pielikuma 4.1. iedaļā: “Sadalīšanās” ir organisko 
molekulu sairšana mazākās molekulās un visbeidzot – oglekļa dioksīdā, ūdenī un sāļos.” 
Attiecībā uz neorganiskajiem savienojumiem un metāliem sadalīšanās jēdzienam nav nozīmes. 
Drīzāk parastie vides procesi var pārveidot vielu tā, ka toksisko savienojumu biopieejamība ir 
vai nu paaugstināta, vai pazemināta, tādēļ šī nodaļa attiecas tikai uz organiskajām vielām 
un metālu organiskajiem savienojumiem. Par metālu klasificēšanu un marķēšanu atsevišķi 
rakstīts šo vadlīniju 4.1.5. nodaļā un IV pielikumā.  

Dati par vielas sadalīšanās īpašībām var tikt iegūti standartizētos testos vai cita veida pētījumos, 
kā arī aprēķināti pēc vielu molekulu struktūras, t. i., izmantojot struktūras un aktivitātes attiecības 
(SAR) vai kvantitatīvās struktūras un aktivitātes attiecības ((Q)SAR) modeļus. Šādu sadalīšanās 
spēju raksturojošo datu interpretēšanai klasificēšanas nolūkā bieži ir nepieciešama izvērsta testu 
laikā iegūto datu vērtēšana. Dati par biosadalīšanos ir izmantojami tikai vielu klasificēšanai. Dati 
par maisījumu biosadalīšanos nav izmantojami, jo tie nesniedz ticamu informāciju par to 
pārvērtībām vidē (sk. CLP regulas I pielikuma 4.1.3.3.1. iedaļu).  

II.2 Sadalīšanās raksturojošo datu interpretēšana 

Bieži ir pieejami daudzveidīgi testu dati, un tas nebūt nenozīmē, ka tie tiešā veidā sader ar 
klasificēšanas kritērijiem, tādēļ ir vajadzīgi norādījumi par to, kā pieejamos datus klasificēt 
saistībā ar bīstamību ūdens videi. Pamatojoties uz saskaņotajiem kritērijiem, turpmāk ir doti 
norādījumi par to, kā interpretēt vairāku veidu datus par ātru sadalīšanos ūdens vidē.  
II.2.1 Viegla biosadalīšanās 

Viegla biosadalīšanās tiek noteikta ar OECD Testēšanas vadlīniju 301. testa A–F metodi 
(OECD, 1992), OECD 306. metodi (jūras ūdenī) un OECD 310. metodi (OECD, 2006). Visas 
organiskās vielas, kuru sadalīšanās pakāpe OECD vieglas biosadalīšanās standarttestā vai līdzīgā 
testā ir augstāka par testa izturēšanas līmeni, ir jāuzskata par tādām, kas viegli bioloģiski 
sadalās, tātad arī par ātri sadalāmām. Brīvpiekļuves publikācijās ir atrodami daudzi testu dati, 
tomēr tajos nav norādīti visi apstākļi, kas jāvērtē, lai pierādītu testa atbilstību vieglas 
biosadalīšanās testu prasībām, tādēļ pirms datu izmantošanas klasificēšanas nolūkā ir 
nepieciešams eksperta slēdziens par to ticamību. Pirms tiek pieņemts lēmums par to, ka 
testējamai vielai ir vieglas bioloģiskās sadalīšanās, jāņem vērā vismaz turpmāk aprakstītie 
parametri.  
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II.2.2 BSP5/ĶSP 

Informācija par piecu dienu bioķīmisko skābekļa patēriņu (BSP5) klasificēšanas nolūkā tiks 
izmantota tikai tad, kad par sadalīšanos nebūs pieejami citi kvantitatīvi raksturojami dati, tādēļ 
priekšroka tie dota datiem, kas iegūti vieglas biosadalīšanās testos un imitācijas pētījumos par 
sadalīšanos ūdens vidē. Tas nozīmē, ka šis tests vielu vieglas biosadalīšanās vērtēšanai vairs 
nav izmantojams, tomēr var tikt izmantoti senāku testu dati, kad nav pieejami citi dati par 
sadalīšanos. Vielām, kuru ķīmiskā struktūra ir zināma, var aprēķināt teorētisko skābekļa 
patēriņu (TSP), un šī vērtība ir izmantojama ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) vērtības vietā.  

II.2.3 Citi pārliecinoši zinātniski pierādījumi 

Ātru sadalīšanos ūdens vidē ir iespējams pierādīt arī citādi, nevis ar vieglas biosadalīšanās 
datiem vai BSP5 un ĶSP attiecību. Tie var būt dati par biotisko un (vai) abiotisko sadalīšanos. 
Datus par primāro sadalīšanos var izmantot tikai tad, kad ir pierādīts, ka sadalīšanās produkti 
netiks klasificēti kā bīstami ūdens videi, t. i., ka tie neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  

Lai viela atbilstu CLP regulas 4.1.2.9.5. iedaļas “c” punkta kritērijam, tai ūdens vidē 28 dienu 
laikā ir jāsadalās par > 70 %. Ja tiek pieņemts, ka notiek pirmās kārtas kinētika, kas ir pamatoti 
apstākļos, kad ūdens vidē pārsvarā ir maza vielu koncentrācija, 28 dienu periodā sadalīšanās 
ātrums būs relatīvi pastāvīgs, tādēļ prasības attiecībā uz sadalīšanos būs izpildītas, kad 
sadalīšanās ātruma konstante “k” vidēji būs > – (ln 0,3 – ln 1)/28 = 0,043/dienā. Tas atbilst 
sadalīšanās pusperiodam (t½ < ln 2/0,043 = 16 dienas).  

II.2.1.1 Testējamās vielas koncentrācija

OECD vieglas biosadalīšanās testos tiek izmantota relatīvi liela testējamo vielu koncentrācija (2–
100 mg/l), tomēr daudzas vielas tik lielā koncentrācijā ir toksiskas inokulātam, tāpēc šajos 
testos tiek konstatēta lēna sadalīšanās, lai gan šīs vielas spēj ātri sadalīties mazākā 
koncentrācijā, kas nav toksiska. Testējamas vielas toksicitāti var pierādīt toksicitātes testi ar 
mikroorganismiem vai inokulāta inhibēšanās, kas novērota pēc pozitīvās kontroles vielas 
izmantošanas. Norādījumi par to, kā izvēlēties piemērotas mikroorganismu inhibēšanas 
testu metodes, ir atrodami IR/CSA R7.8.14. nodaļā. Kad iespējamais iemesls vielas nespējai 
viegli sadalīties ir inhibīcija, jāizmanto rezultāti, kas iegūti testā (ja tāds ir pieejams), kura 
laikā ir izmantota mazāka netoksiska testējamās vielas koncentrācija.  

II.2.1.2. Laika intervāls

Saskaņotajos kritērijos ir vispārēja prasība, ka visos vieglas biosadalīšanās testos apstiprināšanai 
vajadzīgais līmenis ir jāsasniedz 1 0dienu laikā. Tas neatbilst OECD Testēšanas vadlīniju 310. testa 
metodei, proti, ka 10 dienu intervāls attiecas uz OECD vieglas 
biosadalīšanās testiem, izņemot MITI I testu (OECD Testēšanas vadlīniju 301.C testu). 
Izmantojot slēgto pudeļu metodi (OECD Testēšanas vadlīniju 301.D testu), var ievērot 14 dienu 
intervālu, ja mērījumi nav izdarīti pēc 1 0dienām, turklāt atsaucēs uz biosadalīšanās testiem 
bieži ir pieejama tikai ierobežota informācija. Tādējādi, ja nav pieejama informācija par 10 dienu 
intervālu, vērtējot vieglu biosadalīšanos, var tieši izmantot pragmatisku pieeju un analizēt pēc 
28 dienām sasniegto sadalīšanās procentuālo pakāpi, tomēr šāda pieeja ir pieņemama tikai 
attiecībā uz esošajiem testu datiem, kā arī to testu datiem, kam 1 0dienu intervāls nav 
piemērojams. 

Kad ir pietiekams pamatojums, attiecībā uz dažām sarež tģīajām vielām no 10 dienu intervāla 
var atteikties un testa rezultātu apstiprināšanai vajadzīgo līmeni piemērot pēc 28 dienām. Tas 
attiecas uz daudzkomponentu un nezināma vai mainīga sastāva vielām, piemēram, eļļām un 
virsmaktīvām vielām, kuras veido strukturāli līdzīgas sastāvdaļas ar atšķirīgu molekulas ķēdes 
garumu, sazarojuma pakāpi un (vai) vietām vai stereoizomēriem, pat vislabāk attīrītajās 
tirdzniecībā laižamajās formās. Katras atsevišķās sastāvdaļas testēšana var būt dārga un 
nepraktiska. Ja tiek testēta tik sarežģīta viela un ir paredzama secīga atsevišķo sastāvdaļu 
biosadalīšanās, testa rezultātu interpretēšanā 10 dienu intervāls nav piemērojams, tomēr katrā 
konkrētajā gadījumā ir jāvērtē, vai šādas vielas biosadalīšanās testa rezultāti var sniegt vērtīgu 
informāciju par tās biosadalīšanos kā tādu, t. i., visu tās sastāvdaļu sadalīšanos, vai arī tās vietā 
ir jāpēta rūpīgi izvēlētu sarež tģīās vielas atsevišķo sastāvdaļu sadalīšanos (OECD, 2006).  
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Tā kā sadalīšanās procesi ir atkarīgi arī no temperatūras, vērtējot sadalīšanos vidē, šis rādītājs ir 
jāņem vērā, tāpat kā dati, kas iegūti pētījumos, kuru laikā ir izmantota dabā reāla temperatūra, 
piemēram, 5–25 °C. Kad nepieciešams salīdzinājums ar citā temperatūrā notikušiem 
pētījumiem, jāizmanto tradicionālā Q10 pieeja, t. i., ka sadalīšanās, temperatūrai pazeminoties 
par 10 °C, kļūst divreiz lēnāka.  

Dati attiecībā uz atbilstību šim kritērijam katrā konkrētajā gadījumā jāvērtē, pamatojoties uz 
eksperta slēdzienu, tomēr tālāk ir sniegti arī norādījumi par to, kā interpretēt dažādus datus, ko 
iespējams izmantot, lai pierādītu ātru sadalīšanos ūdens vidē. Parasti par tieši piemērojamiem 
tiek uzskatīti tikai tie dati, kas iegūti, imitējot biosadalīšanos ūdens vidē, bet ir jāņem vērā arī 
citos vides objektos iegūtie imitācijas testu dati, tikai pirms to izmantošanas kopumā ir 
nepieciešams vairāk pamatots zinātnisks slēdziens.  

II.2.3.1 Ūdens imitācijas testi 

Ūdens imitācijas testi (piemēram, OECD 309. tests, 2004) notiek laboratorijas apstākļos, kur 
tiek imitēti vides apstākļi, izmantojot tādus dabiskus paraugus kā inokulāts. Ūdens imitācijas 
testu rezultātus klasificēšanas nolūkā ir iespējams tieši izmantot, kad tiek imitēti reālie vides 
apstākļi virszemes ūdenī, t. i.:  

a) kopējiem ūdens vides apstākļiem reālistiska vielas koncentrācija (bieži mazāko
μg/l koncentrāciju diapazonā);

b) inokulāts no attiecīgās ūdens vides;

c) reālistiska inokulāta koncentrācija (103–106 šūnas/ml);

d) reālistiska temperatūra, piemēram, 5–25 °C, un

e) ir paredzama pilnīga sadalīšanās, t. i., ir noteikts mineralizēšanās ātrums vai katrs
atsevišķais kopējās biosadalīšanās ātrums.

II.2.3.2 Pētījumi lauka apstākļos 

Paralēli laboratoriskajiem imitācijas testiem notiek pētījumi lauka apstākļos vai eksperimenti 
mezokosmā. Šajos pētījumos vidē vai tās objektos var tikt pētītas vielu pārvērtības un (vai) to 
ietekme. Šādos eksperimentos iegūtus datus būtībā var izmantot ātras sadalīšanās potenciāla 
vērtēšanai, tomēr bieži vien tas var sagādāt grūtības, jo ir jāpierāda pilnīga sadalīšanās. To ir 
iespējams dokumentēt, sagatavojot masas bilanci, kura parāda, ka neveidojas sadalīties 
nespējīgi starpprodukti, un kurā tiek ņemtas vērā frakcijas, kas ūdens vidi ir atstājušas pēc 
citiem procesiem, piemēram, sorbcijas nogulsnēs vai iztvaikošanas no ūdens vides.  

II.2.3.3 Monitoringa dati 

Monitoringa dati var pierādīt, ka piesārņotāji ir atstājuši ūdens vidi, tomēr šādus datus ir visai 
grūti izmantot klasificēšanas nolūkā. Pirms to izmantošanas ir jāņem vērā šādi aspekti: 

a) vai vide tiek atstāta sadalīšanās dēļ vai arī šīs parādības iemesls ir cits process,
piemēram, atšķaidīšanās vai izkliede starp dažādiem vides objektiem (sorbcijas vai
iztvaikošanas dēļ); 

b) vai ir izslēgta sadalīties nespējīgu starpproduktu veidošanās iespējamība.

Šādu datu izmantošanu klasificēšanas nolūkā var apsvērt tikai tad, kad ir pierādāms, ka vides 
atstāšanu izraisa ātras sadalīšanās kritērijiem atbilstoša pilnīga sadalīšanās. Kopumā 
monitoringa dati ir izmantojami tikai par papildpierādījumu, kas apstiprina vai nu noturību ūdens 
vidē, vai ātru sadalīšanos.  
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II.2.3.4 Potenciālās un uzlabotās vieglas biosadalīšanās testi 

Vielām, kas potenciālās biosadalīšanās testos (OECD Testēšanas vadlīniju 302. testā) ir 
sadalījušās par vairāk nekā 70 %, ir pilnīgas biosadalīšanās spēja, tomēr, tā kā šajos testos 
apstākļi ir optimizēti, nav iespējams vērtēt tādu vielu ātru biosadalīšanos, kuras vidē ir būtībā 
bioloģiski sadalāmas. Optimizētie apstākļi potenciālās biosadalīšanās testos stimulē 
mikroorganismu adaptāciju, tā salīdzinājumā ar dabiskajiem apstākļiem vairojot biosadalīšanās 
potenciālu, tādēļ pozitīvi rezultāti kopumā nav interpretējami kā pierādījums par vielas ātru 
sadalīšanos vidē.  

IR/CSA R.7b un R.11 daļā ir atsauce uz jaunu noturības testu kategoriju, t. i., uzlabotās vieglas 
(skrīninga) biosadalīšanās testiem. Pēc būtības tie ir vieglas biosadalīšanās testi, kurus ir vieglāk 
pielāgot, lai pierādītu sadalīšanos, piemēram, pagarinot testēšanas laiku, palielinot testējamo 
apjomu, vairojot adaptāciju utt. Šīs metodes saistībā ar klasificēšanu un marķēšanu vēl nav 
validētas un (vai) standartizētas.  

II.2.3.5 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas imitācijas testi 

Rezultāti, kas iegūti, imitējot apstākļus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, piemēram, 
OECD Testēšanas vadlīniju 303. testā, nav izmantojami, lai vērtētu sadalīšanos ūdens vidē. 
Galvenais iemesls ir tas, ka mikrobu biomasa notekūdeņu attīrīšanas iekārtās būtiski atšķiras no 
vidē esošās biomasas, ka ievērojami atšķiras arī substrātu sastāvs un ka ātri mineralizējamā 
organiskā materiāla klātbūtne notekūdeņos saistītā metabolisma dēļ var atvieglot testējamās 
vielas sadalīšanos.  

II.2.3.6 Dati par sadalīšanos augsnē un nogulsnēs 

Ir diskutēts par to, ka daudzām augsnē un virszemes ūdeņos atrastajām uz sorbciju 
nespējīgajām vielām ir raksturīgs vairāk vai mazāk līdzīgs sadalīšanās ātrums. Kopumā var būt 
paredzams, ka uz sorbciju spējīgās vielas augsnē sadalīsies lēnāk nekā ūdenī, jo sorbcija 
samazina biopieejamību, tādēļ tad, ja augsnes imitācijas pētījumā ir novērota ātra sadalīšanās, 
ir ļoti liela iespējamība, ka arī ūdens vidē vielai ir raksturīga ātra sadalīšanās. Šī iemesla dēļ tiek 
pieņemts, ka eksperimentāli apstiprināta ātra sadalīšanās augsnē pietiekami pierāda ātru 
sadalīšanos virszemes ūdeņos, ja:  

a) vēl nav notikusi iedarbība uz augsnes mikroorganismiem (to adaptācija) un

b) ir testēta vidē reāli iespējama vielas koncentrācija, un

c) viela pilnībā sadalās 28 dienās, un pussabrukšanas periods ir īsāks par 16 dienām,
kas atbilst sadalīšanās ātrumam > 0,043 dienā.

Tāds pats pamatojums tiek uzskatīts par ticamu attiecībā uz aerobu sadalīšanos nogulsnēs. 

II.2.3.7 Dati par anaerobo sadalīšanos 

Dati par anaerobo sadalīšanos nav izmantojami, lemjot par to, vai viela ātri sadalās, jo ūdens 
vide parasti tiek uzskatīta par aerobu un to apdzīvo ūdens organismi, piemēram, tie, kas tiek 
izmantoti, klasificējot bīstamību ūdens videi. 

II.2.3.8 Hidrolīze 

Dati par hidrolīzi, piemēram, OECD Testēšanas vadlīniju 111. testa rezultāti, klasificēšanas 
nolūkā ir apsverami tikai tad, ja visilgākais pH diapazonā 4–9 noteiktais pussabrukšanas periods 
ir īsāks par 16 dienām, tomēr hidrolīze neizraisa pilnīgu sadalīšanos un var rasties daudzi 
sadalīšanās starpprodukti, turklāt dažiem no tiem var būt raksturīga lēna sadalīšanās. Hidrolīzes 
pētījumos iegūtie dati ir ņemami vērā tikai tad, kad ir iespējams apmierinoši pierādīt, ka 
radušies hidrolīzes produkti neatbilst ūdens videi bīstamu vielu klasifikācijas kritērijiem.  

Kad viela hidrolizējas ātri, piemēram, ja tās pussabrukšanas periods ir īsāks par dažām dienām, 
šis process ir daļa no sadalīšanās, kas tiek noteikta biosadalīšanās testos. Hidrolīze var būt 
biosadalīšanās procesa sākumposms.  
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Informācija par fotoķīmisko sadalīšanos, piemēram, tā, kas iegūta saskaņā ar OECD 1997. gada 
vadlīnijām, klasificēšanas nolūkā ir grūti izmantojama. Fotoķīmiskās sadalīšanās faktiskā pakāpe 
ūdens vidē ir atkarīga no vietējiem apstākļiem, piemēram, ūdens dziļuma, suspendētajām 
cietajām vielām, duļķēm, sezonas ietekmes un parasti nepazīstamiem sadalīšanās produktiem. 
Iespējams, tikai retos gadījumos būs pieejama pietiekama informācija, kas pieļaus rūpīgu 
izvērtējumu, pamatojoties uz informāciju par fotoķīmisko sadalīšanos. 

II.2.3.10 Sadalīšanās prognozēšana

Hidrolīze: aptuvenai hidrolīzes pusperioda prognozēšanai ir izstrādāti daži (Q)SAR modeļi, kas ir 
lietojami tikai tad, kad nav pieejami eksperimentos iegūti dati vai tiek izmantota ar datiem 
pamatota pieeja. Tomēr saistībā ar klasificēšanu dati par hidrolīzes pusperiodu ir izmantojami 
visai piesardzīgi, jo tā nav saistīta ar pilnīgu sadalīšanos (skatīt iepriekš apakšnodaļu 
“Hidrolīze”), turklāt līdz šim izstrādātajiem (Q)SAR modeļiem ir diezgan ierobežota 
piemērojamība, un ar to palīdzību ir iespējams prognozēt ne pārāk daudzu ķīmisko vielu grupu 
hidrolīzes spēju (skatīt arī IR/CSA R.7.9.3.1. apakšnodaļu).  

Biosadalīšanās: kopumā neviena organisko vielu biosadalīšanās  kvantitatīvās aprēķināšanas 
metode ((Q)SAR) vēl nav pietiekami precīza, lai nepārprotami prognozētu ātru sadalīšanos, 
tomēr ar šādām metodēm iegūti rezultāti ir lietojami, prognozējot to, ka vielai nav raksturīga 
ātra sadalīšanās, vai izmantojot ar datiem pamatotu pieeju. Piemēram, kad ar biosadalīšanās 
iespējamības prognozēšanas programmas BIOWIN 3.67 versijas (Syracuse Research 
Corporation) palīdzību, izmantojot lineāras vai nelineāras metodes, aprēķinātā varbūtība 
ir < 0,5, vielas ir uzskatāmas par tādām kurām nav raksturīga ātra sadalīšanās (OECD, 1994, 
Pedersen et al., 1995, un Langenberg et al., 1996). Tāpat var izmantot arī citas 
(Q)SAR metodes vai ekspertu slēdzienus, piemēram, kad ir pieejami dati par strukturāli analogu
vielu sadalīšanos, tomēr šādi slēdzieni ir gatavojami ļoti piesardzīgi. Skatīt arī
IR/CSA R.7.9.3.1. apakšnodaļu.

Kopumā no (Q)SAR izrietoša prognoze par to, ka vielai nav raksturīga ātra sadalīšanās, tiek 
uzskatīta par labāku klasificēšanas dokumentēšanai nekā klasificēšana pēc noklusējuma, kad 
nav pieejami izmantojami dati par sadalīšanos.  

Dati par strukturāli līdzīgu vielu sadalīšanos var sniegt pierādījumus par to, ka konkrētās vielas 
sadalīšanās īpašības ir ļoti līdzīgas. Klasificēšanas un marķēšanas nolūkā šādu informāciju var 
izmantot analoģiskai vai ar datiem pamatotai pieejai.  

II.2.3.11 Iztvaikošana

Dažas ķīmiskās vielas ūdens vidi var atstāt, no tās iztvaikojot. Iztvaikošanas potenciālu nosaka 
konkrētai vielai raksturīgā Henrija likuma (H) konstante. Iztvaikošana no ūdens vides ir ļoti 
atkarīga no vides apstākļiem vērtējamajā ūdens masā, piemēram, ūdens dziļuma, gāzu 
apmaiņas koeficientiem (tie ir atkarīgi no vēja ātruma un ūdens plūsmas) un ūdens masas 
stratifikācijas. Tā kā iztvaikošana ir tikai ķīmiskās vielas izdalīšanās no ūdens fāzes, bet ne 
sadalīšanās, Henrija likuma konstante nav izmantojama sadalīšanās vērtēšanai, klasificējot vielu 
bīstamību ūdens videi (skatīt arī Pedersen et al., 1995).  

II.2.4 Nav pieejami dati par sadalīšanos 

Kad nav pieejami derīgi – eksperimentāli noteikti vai aprēķināti – dati par sadalīšanos, viela pēc 
vispārpieņemtiem principiem ir uzskatāma par tādu, kurai nav raksturīga ātra sadalīšanās.  

II.2.3.9 Fotoķīmiskā sadalīšanās 
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garums un (vai) aizvietošanas pakāpe ir noteiktā diapazonā. Šādā gadījumā nozīmīgas 
sadalīšanās atšķirības nav paredzamas un sadalīšanās ir nosakāma pēc sarežģītās ķīmiskās 
vielas testēšanas rezultātiem. Viens izņēmums ir iespējams tad, kad ir atklāts sadalīšanās 
robežgadījums, jo tad dažas vielas var, bet citas nevar ātri sadalīties, tādēļ ir nepieciešama 
vairāk izvērsta sarežģītās vielas atsevišķo sastāvdaļu sadalīšanās vērtēšana. Kad sastāvdaļas, 
kurām nav raksturīga ātra sadalīšanās, veido nozīmīgu sarežģītās vielas daļu, piemēram, vairāk 
nekā 20 %, vai kad bīstama viela veido vēl mazāku daļu, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav 
raksturīga ātra sadalīšanās.  

II.3.2 Vielas pieejamība 

Pašlaik izmantojamās vielu sadalīšanās pētījumu standartmetodes ir izstrādātas viegli šķīstošo 
testējamo vielu analīzei, tomēr daudzas organiskās vielas ūdenī šķīst tikai nedaudz. Tā kā 
standarttestiem ir nepieciešama 2–100 mg/l liela testējamās vielas koncentrācija, var netikt 
sasniegta pietiekama ūdenī vāji šķīstošo vielu pieejamība. Kopumā izšķīdušā organiskā oglekļa 
analīzes tests (OECD vadlīnijās paredzētais 301.A tests) un modificētais OECD skrīninga tests 
(OECD vadlīnijās paredzētais 301.E tests) ir mazāk piemērots vāji šķīstošu vielu biosadalīšanās 
testēšanai, jo adsorbcija var tikt sajaukta ar sadalīšanos. Šādos gadījumos var būt jāapsver 
testa pielāgošana, piemēram, paredzot nepārtrauktu maisīšanu un (vai) ilgāku iedarbības laiku. 
Var noderēt arī īpaša dizaina testi, kuros testējamā viela tiek izmantota koncentrācijā, kas ir 
mazāka par šķīdību ūdenī, piemēram, testi ar radioaktīvi iezīmētām testējamām vielām.  

II.3.3 Par 28 dienām īsāki testi 

Dažkārt par sadalīšanos ir ziņots, kad testi ir pārtraukti pirms standartos, piemēram, 1992. gadā 
noteiktajā MITI testā, paredzētā 28 dienu perioda beigām. Šie dati, protams, ir tieši 
piemērojami, kad ir panākta sadalīšanās, kas vismaz atbilst testa izturēšanas līmenim vai ir 
agrāka. Ja ir sasniegts zemāks sadalīšanās līmenis, rezultāti ir interpretējami piesardzīgi. Viens 
iemesls ir saistīts ar to, ka tests ir bijis pārāk īslaicīgs un ka ķīmiskā struktūra varētu sadalīties 
28 dienas ilga biosadalīšanās testa laikā. Ja īsā laikā notiek būtiska sadalīšanās, šādā situācijā 
var tikt piemērots kritērijs BSP5/ĶSP ≥ 0,5 vai prasība par sadalīšanos 10 dienu intervālā. Šādos 
gadījumos vielu var uzskatīt par viegli sadalāmu (tātad arī par ātri sadalāmu), ja: 

a) piecu dienu laikā pilnīga biosadalīšanos pārsniedz 50% vai
b) šajā periodā pilnīgas sadalīšanās konstante ir lielāka par 0,1/dienā, un tā atbilst 7 dienas

ilgam pussabrukšanas periodam.

Šie kritēriji ir ieteikti, lai pierādītu to, ka ir notikusi ātra mineralizācija, lai gan tests ir pabeigts 
agrāk nekā pēc 28 dienām un ir sasniegts testa izturēšanas līmenis. Noteiktajiem testu 
izturēšanas līmeņiem neatbilstoši rezultāti ir interpretējami ļoti piesardzīgi. Obligāti jāapsver, vai 
iemesls tam, ka biosadalīšanos raksturojošais rezultāts nav sasniedzis testa izturēšanas līmeni, 
ir vielas daļēja sadalīšanās, nevis pilnīga mineralizācija. Ja iespējamais novērotās biosadalīšanās 
izskaidrojums ir daļēja sadalīšanās, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav raksturīga viegla 
biosadalīšanās.  

II.3.4 Primārā biosadalīšanās 

Dažos testos tiek noteikta tikai cilmvielas izzušana, t. i., primārā sadalīšanās, piemēram, 
izmantojot testējamajai vielai vai attiecīgajai vielu grupai specifiskas ķīmiskās analīzes. Dati par 
primāro biosadalīšanos ātras sadalīšanās pierādīšanai ir izmantojami tikai tad, kad ir apmierinoši 
pierādīts, ka radušies sadalīšanās produkti neatbilst klasificēšanas kritērijam saistībā ar 
bīstamību ūdens videi.  

II.3

II.3.1

Galvenās grūtības interpretēšanā 

Sarežģītas vielas 

Saskaņotajos ķīmisko vielu klasifikācijas kritērijos saistībā ar bīstamību ūdens videi galvenā 
uzmanība ir pievērsta atsevišķajām vielām. Dažas sarežģītās dabas vielas var sastāvēt no 
vairākiem komponentiem. Parasti tie ir dabiskas izcelsmes un jāņem vērā atsevišķos gadījumos. 
Tā tas var būt ar vielām, kas ražotas vai ekstrahētas no minerāleļļām vai augu materiāla. Šādas 
sarežģītas vielas no reglamentējošā viedokļa parasti tiek uzskatītas par atsevišķām vielām. 
Lielākoties tās tiek raksturotas kā homologas vielu sērijas, kuru molekulu oglekļa atomu ķēdes 
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II.3.5 Pretrunīgi skrīninga testu rezultāti 

Situācijas, kad par vienu un to pašu vielu ir pieejami vairāki dati par sadalīšanos, rada rezultātu 
pretrunīguma iespējamību. Pretrunīgus rezultātus par vielu, kas vairākas reizes pārbaudītas 
atbilstīgos biosadalīšanos testos, kopumā var interpretēt, izmantojot ar datiem pamatotu pieeju. 
Tas nozīmē, ka tad, ja vieglas biosadalīšanās testos par vielu ir iegūti gan pozitīvi rezultāti, t. i., 
sadalīšanās ir ātrāka par testa izturēšanas līmeni, gan negatīvi rezultāti, nosakot vielas vieglas 
biosadalīšanos, ir izmantojami viskvalitatīvākie dati un vislabākā dokumentācija, tomēr vieglas 
biosadalīšanās testos iegūtie pozitīvie rezultāti var tikt uzskatīti par derīgiem neatkarīgi no 
negatīvajiem rezultātiem, ja ir laba zinātniskā kvalitāte un precīzi dokumentēti testa apstākļi, 
t. i., ja ir izpildīti vadlīniju kritēriji, izmantojot arī iepriekšējai iedarbībai nepakļautu
(nepielāgojušos) inokulātu.

Inokulāta piemērotība testējamās vielas sadalīšanai ir atkarīga no kompetentu noārdītāju 
klātbūtnes un daudzuma. Kad inokulāts ir iegūts no vides, kas jau ir bijusi pakļauta testējamās 
vielas iedarbībai, inokulāts var būt pielāgojies, un par to liecina sadalīšanās spēja, kas ir vairāk 
izteikta nekā no vielas iedarbībai nepakļautas vides iegūtā inokulātā. Ciktāl tas ir iespējams, 
inokulātu paraugi jāņem no iedarbībai nepakļautas vides, lai gan saistībā ar ļoti plaši un daudz 
izmantotām vielām, kas vairāk vai mazāk nepārtraukti lielā daudzumā nonāk vidē, tas var būt 
grūti vai neiespējami. Kad ir iegūti pretrunīgi rezultāti, jāpārbauda inokulāta izcelsme un 
blīvums, lai noskaidrotu, vai iespējamais iemesls nevarētu būt mikroorganismu kopuma 
adaptācijas atšķirības.  

Kā minēts iepriekš, vieglas biosadalīšanās testos daudzas vielas relatīvi lielā testētajā 
koncentrācijā var būt toksiskas inokulātam vai arī to nomākt. Liela koncentrācija (100 mg/l) tiek 
izmantota īpaši MITI I testam (OECD Testēšanas vadlīniju 301.C testam) un manometriskās 
respirometrijas testam (OECD Testēšanas vadlīniju 301.F testam). Vismazākā testējamās vielas 
koncentrācija (2–10 mg/l) tiek izmantota slēgto pudeļu testam (OECD Testēšanas vadlīniju 
301.D testam). Toksicitātes iespējamību var vērtēt, vieglas biosadalīšanās testā iekļaujot
toksicitātes kontroli vai salīdzinot testējamo koncentrāciju ar mikroorganismiem izraisītās
toksicitātes testēšanas datiem (testu metodes skatīt IR/CSA R.7.8.14. nodaļā).

Gaistošas vielas ir testējamas tikai noslēgtās sistēmās, piemēram, izmantojot slēgto pudeļu 
testu (OECD Testēšanas vadlīniju 301.D testu), MITI I testu (OECD Testēšanas vadlīniju 301.C 
testu), manometriskās respirometrijas testu (OECD Testēšanas vadlīniju 301.F testu) vai OECD 
Testēšanas vadlīniju 310. testu (CO2 hermētiski noslēgtos traukos – brīvā tilpuma testu).

Citos testos iegūtie rezultāti ir vērtējami piesardzīgi, un tie ir jāņem vērā tikai tad, ja, piemēram, 
ar masas bilances aprēķinu rezultātiem ir iespējams pierādīt, ka testējamā viela no vides nav 
izzudusi iztvaikojot. 

II.3.6 Imitācijas testu datu variācijas 

Par dažām vielām, pret kuru radīto piesārņojumu ir jācīnās īpaši, var būt pieejami daudzu 
imitācijas testu dati. Šādi dati bieži sniedz informāciju par dažādiem pussbrukšanas periodiem 
dabiskajā vidē, piemēram, augsnē, nogulsnēs un (vai) virszemes ūdeņos. Imitācijas testos 
novērotie vienas un tās pašas vielas atšķirīgie pussabrukšanas periodi var atspoguļot testēšanas 
apstākļu atšķirības, un tām visām var būt nozīme saistībā ar vidi. Klasificēšanai izmantojot ar 
datiem pamatotu pieeju un ņemot vērā izmantoto testu metožu reālo piemērojamību saistībā ar 
vides apstākļiem, jāizvēlas piemērotas vislielākās šādos pētījumos noteiktās pussabrukšanas 
periodus raksturojošās attiecīgā diapazona vērtības, t. i., reālistiskais “sliktākais gadījums”. 
Kopumā, lai novērtētu ātru sadalīšanos ūdens vidē, priekšroka ir dodama imitācijas testos par 
virszemes ūdeņiem, nevis imitācijas testos par ūdens nosēdumiem vai augsni iegūtajiem 
datiem.  
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II.4 Lēmuma pieņemšanas shēma 

Turpmāk aprakstītā lēmuma pieņemšanas shēma ir izmantojama kā vispārēji norādījumi, kas 
palīdzēs spriest par vielu spēju ātri sadalīties ūdens vidē un klasificēt ūdens videi bīstamas 
ķīmiskas vielas. 

Tiek uzskatīts, ka viela nav tāda, kas ātri sadalās, ja vien tā neatbilst vismaz vienam no 
šādiem kritērijiem: 

a) 28 dienas ilgā vieglas biosadalīšanās testā ir novērots, ka vielai ir raksturīga viegla
biosadalīšanās. Testa izturēšanas līmenis (atbrīvošanās no 70% izšķīdušā organiskā
oglekļa jeb DOC vai 60% skābekļa teorētiskā patēriņa) ir jāsasniedz 10 dienās kopš
biosadalīšanās sākuma, ja minēto ir iespējams novērtēt pēc pieejamajiem testa datiem
(attiecībā uz sarežģītām daudzkomponentu vielām no 10 dienu intervāla var atteikties un
testa izturēšanas līmeni noteikt pēc 28 dienām, kā izklāstīts II.2.3. nodaļā). Ja tas nav
iespējams, testa izturēšanas līmenis jāvērtē, izmantojot 14 dienu intervālu (ja iespējams)
vai pabeidzot testu;

b) ir novērots, ka viela galu galā sadalās virszemes ūdeņu imitācijas 3. testa laikā, un
pussabrukšanas periods ir īsāks par 16 dienām (tas atbilst > 70 % vielas sadalīšanās
pakāpei pēc 28 dienām);

c) ir novērots, ka viela galvenokārt sadalās biotiski vai abiotiski, t. i., hidrolizējoties, un ka
tās pussabrukšanas periods ūdens vidē ir īsāks par 16 dienām (tas atbilst > 70 % vielas
sadalīšanās pakāpei pēc 28 dienām), turklāt ir iespējams pierādīt, ka sadalīšanās
produkti neatbilst ūdens videi bīstamo vielu klasificēšanas kritērijiem.

Kad šie vēlamā tipa dati nav pieejami, ātra sadalīšanās ir pierādāma, ja ir pamatots kāds no 
šiem kritērijiem:  

a) ir novērots, ka viela galu galā sadalās ūdens nosēdumu vai augsnes imitācijas 3. testa
laikā un ka pussabrukšanas periods ir īsāks par 16 dienām (tas atbilst > 70 % vielas
sadalīšanās pakāpei pēc 28 dienām);

b) tad, kad ir pieejami dati tikai par BSP5 un ĶSP un BSP5/ĶSP attiecība ir ≥ 0,5. Tas pats
kritērijs attiecas uz vieglas biosadalīšanās testiem, kas īsāki par 28 dienām, ja turpmākās
pussabrukšanas periods ir īsāks par 7 dienām, vai

c) ar datiem pamatotas analoģiskas pieejas rezultāts pārliecinoši pierāda, ka attiecīgā viela
ātri sadalās.

Ja nav pieejami nekādi iepriekšminēto tipu dati, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav 
raksturīga ātra sadalīšanās. Šo lēmumu papildus var pamatot ar vismaz viena šāda kritērija 
īstenošanos: 

i) vielas potenciālās biosadalīšanās testos šāda spēja būtībā nav konstatēta;
ii) ar zinātniski pamatota kvantitatīvās struktūras un aktivitātes attiecības ((Q)SAR) modeļa,

piemēram, biosadalīšanās iespējamības vērtēšanas programmas, palīdzību ir prognozēts,
ka vielas biosadalīšanās ir lēna, un ātras sadalīšanās novērtējums pēc lineāra vai
nelineāra modeļa ir < 0,5;

iii) pamatojoties uz netiešiem datiem, piemēram, informāciju par strukturāli līdzīgām vielām,
viela netiek uzskatīta par tādu, kas ātri sadalās;

iv) nav pieejami citi sadalīšanās raksturojoši dati.
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III III PIELIKUMS: BIOAKUMULĀCIJA 
1III. Ievads 

Vielas bioakumulācija organismā pati par sevi apdraudējumu nerada, tomēr tā jāapsver saistībā 
ar attiecīgās vielas iespējamo ilgtermiņa ietekmi. Vielas ķīmiska koncentrēšanās un uzkrāšanās 
organismā var radīt tādu iekšējo koncentrāciju (slodzi organismam), kas ilgstošas iedarbības dēļ 
var vai nevar izraisīt toksicitātes izpausmes. Attiecībā uz lielāko daļu organisko ķīmisko vielu 
tiek uzskatīts, ka uzsūkšanās no ūdens (biokoncentrācija) ir galvenais uzsūkšanās veids. Par 
nozīmīgu kļūst tikai ļoti hidrofobu vielu uzsūkšanās no barības. Par bioakumulācijas potenciāla 
klasificēšanas kritēriju tiek izmantots biokoncentrācijas koeficients (BKK) vai, ja tas nav zināms, 
oktanola un ūdens sadalījuma koeficients (log Kow), tādēļ šajās vadlīnijās galvenokārt ir ņemta 
vērā biokoncentrācija, bet netiek izvērsti aplūkota vielu uzsūkšanās no barības vai kādā citā 
ceļā. Tomēr katrā konkrētajā gadījumā var apsvērt iespēju papildinformācijai par ļoti lipofilu 
vielu bioakumulāciju izmantot biokoncentrācijas koeficientu (BKK).  

Vielu klasificēšana galvenokārt pamatojas uz tām raksturīgajām īpašībām, tomēr 
biokoncentrācijas pakāpe ir atkarīga arī no tādiem faktoriem kā biopieejamības pakāpe, 
testējamā organisma fizioloģija, pastāvīgas iedarbības koncentrācijas uzturēšana, iedarbības 
ilgums, metabolisms mērķorganismā un ekskrēcija no organisma, tādēļ, interpretējot 
biokoncentrēšanas potenciālu ķīmiskās klasificēšanas kontekstā, jāvērtē vielai raksturīgās 
īpašības, kā arī eksperimenta apstākļi, kuros ir noteikts biokoncentrācijas koeficients (BKK). 
IR/CSA R.7c daļas 7.10.5.1. nodaļā ir aplūkota biokoncentrāciju un log Kow raksturojošo datu, 
kā arī pārējās informācijas (piemēram, datu par ierobežotu bioakumulācijas potenciālu) 
piemērotība klasificēšanas nolūkiem. Eksperimentāli iegūto biokoncentrācijas datu izmantošana 
saistībā ar skrīninga pieeju ir aplūkota IR/CSA R.7c daļas 7.10.4.5. nodaļā. Metālu 
bioakumulācija ir aplūkota IV pielikumā.  

Informāciju par vielas bioakumulācijas potenciālu var iegūt standartizētos testos vai aprēķināt 
pēc molekulārās struktūras. Lai šādus biokoncentrēšanās spēju raksturojošus datus interpretētu 
klasificēšanas nolūkā, bieži ir nepieciešama izvērsta testu laikā iegūto datu 
vērtēšana. Vērtēšanas atvieglošanai IR/CSA ir ietverti attiecīgi norādījumi. R.7a daļas 7.1.8. 
nodaļā ir norādījumi par n-oktanola un ūdens sadalījuma koeficientu, un R.7c daļas 7.10.4. 
nodaļā ir norādījumi par to, kā vērtējami laboratorijas apstākļos iegūti dati par 
bioakumulāciju ūdens vidē. Dati par bioakumulāciju ir izmantojami tikai vielu 
klasificēšanai. Dati par maisījumu bioakumulāciju nav izmantojami, jo tie nesniedz ticamu 
informāciju par to pārvērtībām vidē (skatīt CLP regulas I pielikuma 4.1.3.3.1. iedaļu).  

III.2 Biokoncentrāciju raksturojošo datu interpretēšana 

Vielu bīstamība ūdens videi parasti tiek klasificēta, pamatojoties uz esošajiem datiem par to 
īpašībām vidē. Testu datu iegūšanas galvenais nolūks tikai retos gadījumos būs klasificēšanas 
atvieglošana. Bieži ir pieejami daudzveidīgi testu dati, un tas nebūt nenozīmē, ka tie sader ar 
klasificēšanas kritērijiem. Detalizētāki norādījumi par šo datu izmantošanu ir atrodami 
IR/CSA R.7c daļas 7.10.5. nodaļā.  

Organiskas vielas biokoncentrācija ir eksperimentāli nosakāma biokoncentrācijas eksperimentos, 
kuru laikā BKK tiek noteikts kā organismā novērotās koncentrācijas attiecība pret koncentrāciju 
ūdenī līdzsvara stāvoklī un (vai) tiek aprēķināta uzsūkšanās ātruma konstante un eliminācijas 
ātruma konstante. Kopumā organiskas vielas biokoncentrācijas potenciāls galvenokārt ir saistīts 
ar tās lipofilitāti. To raksturojošais parametrs ir n-oktanola un ūdens sadalījuma 
koeficients (Kow), kas lipofilām nejonizētām organiskām vielām, kuras organismā ir minimāli 
pakļautas metabolismam vai biotransformācijai, korelē ar biokoncentrācijas koeficientu, tādēļ 
Kow bieži tiek izmantots nejonizētu organisku vielu biokoncentrācijas aprēķināšanai, 
pamatojoties uz empīriski noteiktu sakarību starp log BKK un log Kow. Tā kā ir pieejamas šādu 
organisku vielu Kow aprēķināšanas metodes, dati par nejonizētu organisku vielu 
biokoncentrēšanās īpašībām ir 1) nosakāmi eksperimentāli, 2) aprēķināmi pēc eksperimentāli 
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noteikta Kow vai 3) aprēķināmi pēc atvasinātām Kow vērtībām, izmantojot kvantitatīvās struktūras 
un aktivitātes attiecības ((Q)SAR). Norādījumi par šādu datu interpretēšanu ir atrodami IR/CSA 
R.7c daļas 7.10.4. un 7.10.5. aodaļā. Ir norādījumi arī par jonizētām ķīmiskām vielām un citām 
vielu grupām, kurām pievēršama īpaša uzmanība (skatīt III.3.1. nodaļu).

III.2.1 Biokoncentrācijas koeficients (BKK) 

Biokoncentrācijas koeficients ir attiecība masas izteiksmē starp ķīmiskās vielas koncentrāciju 
faunā un florā un tās koncentrāciju apkārtējā vidē (šajā gadījumā ūdenī) līdzsvara stāvoklī. 
Tādējādi BKK ir eksperimentāli nosakāms līdzsvara stāvoklī, pamatojoties uz eksperimentāli 
noteiktu koncentrāciju, turklāt BKK ir aprēķināms arī kā attiecība starp pirmās kārtas uzsūkšanās 
un eliminācijas ātruma konstantēm (šī ir metode, kurai nav nepieciešams līdzsvara stāvoklis).  

Ir izstrādātas un pieņemtas atš rķiīgas testēšanas vadlīnijas par eksperimentālu 
biokoncentrācijas noteikšanu zivīs, un visplašāk tiek piemērots OECD Testēšanas vadlīniju 305. 
tests103 (OECD, 1996; atbilstošs tests ir regulā (EK) Nr. 440/2 008par testēšanas metožu 
noteikšanu paredzētā C.13 metode).

Klasificēšanas mērķiem vispirms jau ir izmantojamas ļoti kvalitatīvas eksperimentāli noteiktas 
BKK vērtības, jo salīdzinājumā ar aizstājējdatiem, piemēram, Kow vērtībām, šādi dati ir prioritāri. 

Par ļoti kvalitatīvi datiem ir uzskatāmi dati, kas iegūti ar aprakstītiem validācijas kritērijiem 
atbilstošu testēšanas metodi. Plašāki norādījumi ir atrodami IR/CSAR.7c daļas 7.10.4. nodaļā.  

Sliktas vai apšaubāmas kvalitātes testos var tikt iegūtas kļūdainas BKK vērtības, tādēļ šādi dati 
pirms izmantošanas ir rūpīgi jāizvērtē, turklāt ir jāapsver, vai to vietā nav izmantojamas Kow 
vērtības.  

Ja nav zināma BKK vērtība zivju sugām, var izmantot ļoti kvalitatīvus datus par BKK vērtībām 
bezmugurkaulniekiem. BKK vērtības bezmugurkaulniekiem (mīdijām, austerēm vai 
ķemmīšgliemenēm) var izmantot kā “sliktākā gadījuma” (konservatīvās) vērtības zivīm. Nav 
atļauts izmantot BKK vērtības aļģēm.  

Eksperimentāli iegūtie dati par ļoti lipofilu vielu BKK (piemēram, to, kuru Kow ir > 6) būs saistīti 
ar lielāku neskaidrību nekā iegūtās mazāk lipofilo vielu BKK vērtības. Eksperimentāli iegūtajām 
ļoti lipofilo vielu (piemēram, to, kuru Kow ir > 6) BKK vērtībām ir tendence samazināties, 
palielinoties log Kow. Konceptuāli šāda nelinearitāte ir izskaidrojama galvenokārt ar membrānu 
caurlaidības kinētikas vājināšanos vai arī sliktāku lielo molekulu šķīdību biotiskajos lipīdos, tādēļ 
šādām vielām varētu būt maza biopieejamība un vāja uzsūkšanās spēja organismā. Citi faktori ir 
eksperimentu artefakti, piemēram, nesasniegts līdzsvars, mazāka biopieejamība, jo ir notikusi 
organiskā savienojuma sorbcija ūdens fāzē, un analīžu kļūdas, tāpēc eksperimentos iegūti dati 
par ļoti lipofilu vielu BKK ir jāvērtē īpaši piesardzīgi, jo šie dati var būt saistīti ar daudz lielākām 
neskaidrībām nekā mazāk lipofilu vielu BKK vērtības. 

103 Jāņem vērā, ka OECD 305. testa metode pašlaik tiek pārskatīta. Visas pieņemtās OECD vadlīnijas ir bez 
maksas pieejamas vietnē OECD iLibrary. 
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III.2.1.1  BKK dažādām testējamajām sugām

Klasificēšanai izmantotās BKK vērtības pamatojas uz mērījumiem visā organismā. Kā 
minēts iepriekš, klasificēšanai lietojamie optimālie dati ir BKK vērtības, kas iegūtas, 
izmantojot OECD Testēšanas vadlīniju 305. testu, tam atbilstošo ES testēšanas vadlīniju C.13 
metodi vai līdzvērtīgas starptautiski atzītas metodes ar sīkajām zivīm. Tā kā atšķirībā 
no lielākiem organismiem mazajiem organismiem ir lielāka žaunu virsmas un ķermeņa 
svara attiecība, mazajos organismos līdzsvara stāvoklis tiks sasniegts ātrāk nekā lielākos 
organismos, tādēļ biokoncentrācijas pētījumos organismu (zivju) lielums ir nozīmīgs saistībā 
ar uzsūkšanās fāzei izmantoto laiku, kad ziņotā BKK vērtība ir pamatota tikai ar 
līdzsvara stāvoklī noteikto koncentrāciju zivīs un ūdenī. Tas nozīmē, ka tad, ja 
biokoncentrācijas pētījumiem tiek izmantotas lielās zivis, piemēram, pieauguši laši, ir 
jāvērtē, vai uzsūkšanās periods ir bijis pietiekami ilgs, lai tiktu sasniegts līdzsvara stāvoklis 
vai arī lai šis periods ļautu precīzi noteikt kinētiskās uzsūkšanās ātruma konstanti. 
Aprēķinot BKK vērtības mazākām, biokoncentrācijas pētījumu laikā vēl augošām zivīm, 
jāņem vērā arī augšanas izraisīta atšķaidīšanās, turklāt, ja klasificēšanai tiek izmantoti jau 
esoši dati, iespējams, ka BKK vērtības var iegūt par vairākām atšķirīgām zivju sugām vai 
citām ūdens organismu sugām (piemēram, ēdamgliemežiem) un dažādiem zivju orgāniem. 
Tātad, lai savstarpēji un ar kritērijiem salīdzinātu atšķirīgā veidā par dažādām sugām iegūtus 
datus par BKK, mainības ietekmes mazināšanai būs nepieciešama normalizēšana, 
pamatojoties uz lipīdu parasto saturu. Izvērsti norādījumi par korekcijas koeficientiem ir 
atrodami IR/CSA R.7c daļas 7.10.4.1. nodaļā.  

Kopumā  no  mitrā  svara  izrietošās  BKK  vērtības noteikšanai saistībā ar klasificēšanas 
kritēriju robežvērtību 500 ir jāizmanto vislielākā ticamā BKK vērtība, kas izteikta, pamatojoties 
uz lipīdu parasto saturu.  

III.2.1.2  Ar radioaktivitāti iezīmētu vielu izmantošana

Ūdens un zivju paraugu analītisko parametru noteikšanu var atvieglot ar radioaktivitāti iezīmētu 
testējamo vielu izmantošana, tomēr, ja šīs vielas netiek izmantotas apvienojumā ar 
specifisku analīzes metodi, kopējās radioaktivitātes mērījumu rezultāti potenciāli atspoguļo 
zivju audos esošo organisko molekulu sastāvā iekļautās cilmvielas, to iespējamo 
metabolītu un iespējamo metabolizētā oglekļa klātbūtni, tādēļ BKK vērtības, kas iegūtas, 
izmantojot ar radioaktivitāti iezīmētas testējamās vielas, parasti ir pārvērtētas.  

Izmantojot ar radioaktivitāti iezīmētas testējamās vielas, marķieris bieži tiek iekļauts molekulas 
stabilajā daļā, tādēļ eksperimentā noteiktā BKK vērtība ietver metabolītu un cilmvielas 
BKK vērtības. Dažām vielām tieši to metabolītiem ir raksturīga vislielākā toksicitāte 
vai vislielākais biokoncentrācijas potenciāls, tāpēc, interpretējot šādu vielu bīstamību 
ūdens videi (arī to biokoncentrācijas potenciālu), var būt svarīgi selektīvi noteikt 
cilmvielas un tās metabolītu daudzumu.  

Eksperimentos, kuros tiek izmantotas ar radioaktivitāti iezīmētas vielas, liela 
radioaktīvā marķiera koncentrācija bieži tiek konstatēta zivju žultspūslī. Tas tiek 
izskaidrots ar biotransformāciju aknās, pēc kuras notiek metabolītu izvadīšana žultspūslī 
(Comotto et al., 1979; Wakabayashi et al., 1987; Goodrich et al., 1991; Toshima et al., 1992).  

Ar radioaktivitāti iezīmētām vielām notikušu pētījumu laikā iegūtās BKK vērtības 
vēlams pamatot ar rezultātiem, kas iegūti par cilmvielu. Ja tādi nav pieejami, klasificēšanas 
nolūkā var izmantot BKK vērtības, kas iegūtas par visām radioaktīvajām atliekām. Ja pēc 
radioaktīvo atlieku daudzuma noteiktais BKK ir ≥ 1000, ir stingri ieteicams identificējamo un 
kvantitatīvi nosakāmo sadalīšanās produktu daudzumu dokumentēt kā ≥ 10 % no kopējā 
atlieku daudzuma zivju audos līdzsvara stāvoklī. 

Kad zivis neēd, žultspūšļa saturs neiztukšojas zarnās, un žultspūslī var uzkrāties liela 
metabolītu koncentrācija, tādēļ barošanas režīms var izteikti ietekmēt noteikto BKK. Literatūrā 
ir atrodama informācija par daudziem pētījumiem, kuru laikā ir izmantotas ar radioaktivitāti 
iezīmētas vielas un zivis nav barotas. Šajos pētījumos biokoncentrācija lielākoties var būt bijusi 
pārvērtēta. 
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III.2.2 n- oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (Kow)

Attiecībā uz organiskajām vielām priekšroka ir dodama ļoti kvalitatīvām eksperimentāli 
noteiktām, nevis citādi iegūtām Kow vērtībām. Kad nav pieejami ļoti kvalitatīvi eksperimentos 
iegūti dati, klasifikācijas nolūkā log Kow noteikšanai ir izmantojami validēti kvantitatīvās 
struktūras un aktivitātes attiecības ((Q)SAR) dati. Šādus validētus (Q)SAR datus ir iespējams 
bez modificēšanas attiecināt pret saskaņotajiem kritērijiem, tomēr tikai tad, ja dati ir iegūti par 
vielām, kuru izmantošanas joma ir precīzi raksturota. Attiecībā uz tādām vielām kā stipras 
skābes un sārmi, ar eluentu reaģējošām vielām vai virsmaktīvām vielām ir nepieciešamas pēc 
(Q)SAR vai individuālās šķīdības n-oktanolā un ūdenī aprēķinātas, nevis analītiski noteiktas Kow
vērtības. Mērījumi par jonizējamām vielām to nejonizētajā formā (brīvām skābēm vai sārmiem)
ir izdarāmi, izmantojot tikai piemērotu bufervielu, kuras pH ir zemāks par brīvās skābes pK un
augstāks par brīvā sārma pK. Ja par vienu un to pašu vielu ir pieejamas vairākas Kow vērtības,
pirms atbilstīgās vērtības izvēles ir jāizvērtē jebkuru atšķirību iemesli. Parasti priekšroka ir
dodama vislielākajai ticamajai vērtībai.

III.2.2.1  Eksperimentāla Kow noteikšana

Standarta vadlīnijās ir aprakstītas vairākas eksperimentu metodes Kow vērtību noteikšanai. IR/
CSA R.7a daļas 7.1.8.3. nodaļā ir norādījumi par tiešām noteikšanas metodēm (kolbu kratīšanas 
metodi, ģeneratora kolonnas metodi un lēnās maisīšanas metodi) un vienu netiešu noteikšanas 
metodi (reversās fāzes AEŠH metodi).  

III.2.2.2  (Q)SAR izmantošana Kow noteikšanai

Kad Kow vērtība ir aprēķināta, jāņem vērā aprēķināšanas metode. Kow aprēķināšanai jau ir 
izstrādātas daudzas (Q)SAR metodes, un to izstrāde turpinās. Sešu labāko programmu (pēc 
2007. gada novērtējuma) veiktspēja ir parādīta III.2.2.2. a) tabulā. Log Kow prognozēšanai 
ieteicams izmantot vismaz vienu no turpmāk minētajām lietojumprogrammām. Ja iespējams, 
jāaprēķina vairāku prognožu vidējā vērtība. Plašāki norādījumi ir atrodami IR/CSA R.7a daļas 
7.1.8.4. nodaļā.  

III.2.2.2. a) tabula. Log Kow aprēķināšanas lietojumprogrammu piemēri

Programmatū
ra Tīmekļa vietne 

ba 
Pakešu 
darbības 

% 
prognoze 
0,5 log 
diapazonā 

Standart
-novirze

ADMET www.simulationsplus.com Par maksu Jā 94,2 0,27

ACDlabs www.acdlabs.com Par maksu Jā 93,5 0,27

ChemSilico www.logp.com 
Bez 
maksas 
tiešsaistē 

Nē 93,5 0,30 

KOWWIN 
http://www.epa.gov/oppti
ntr/exposure/pubs/episuit
e.htm

Bezmaksas 

lejupielāde 
Jā 89,1 0,34 

SPARC ibmlc2.chem.uga.edu/spa
rc  

Bez 
maksas 
tiešsaistē 

Nē 88,5 0,33 

ClogP www.daylight.com Par maksu Jā 88,4 0,29 

Pieejamī
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Dažas vielu fizikāli ķīmiskas īpašības var apgrūtināt BKK noteikšanu. Šādas īpašības var būt 
vielām, kurām nav raksturīga biokoncentrācija veidā, kas atbilst pārējām to fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām, piemēram, stēriski izolētām vielām vai vielām, kurām ir tādas īpašības, piemēram, 
virsmas aktivitāte, kas nav piemērojamas, un tad log Kow noteikšana un izmantošana nav 
iespējama.   

III.3.1. Grūti testējamas vielas

Iepriekšminētās metodes kopumā ir izstrādātas nejonizētu organisko vielu vērtēšanai, tādēļ ir 
ierobežota to izmantojamība saistībā ar ļoti daudzām citām vielām, kas tiek apzīmētas ar kopīgu 
terminu “grūti testējamas vielas”, starp kurām ir sarežģīti maisījumi un ķīmiskas vielas, kas 
vides pH apstākļos iegūst lādiņu (piemēram, neorganiskās vielas). Grūti testējamās vielas var 
būt vāji šķīstošas vielas, sarežģīti maisījumi, lielmolekulāras vielas, virsmaktīvas vielas, 
neorganiskas vielas, jonizējamas vielas vai lipīdos nešķīstošas organiskas vielas. Daži norādījumi 
ir doti šajā nodaļā, bet vairāk izvērsti norādījumi ir atrodami IR/CSA R.7c daļā, galvenokārt 
7.10.7. nodaļā.  

Lai notiktu organiskas vielas biokoncentrācija ūdens organismos, tai jāatrodas ūdenī, jābūt 
pieejamai tās pārnesei caur zivju žaunām, kā arī tai jāšķīst lipīdos, tādēļ faktori, kas var mainīt 
šo pieejamību, salīdzinājumā ar prognozi mainīs arī faktisko vielas biokoncentrāciju. Piemēram, 
viegli biosadalāmas vielas ūdens vidē var atrasties tikai īslaicīgi. Tāpat arī iztvaikošana un 
hidrolīze samazinās vielas koncentrāciju un saīsinās laiku, kad viela ir pieejama 
biokoncentrācijai. Vēl viens būtisks parametrs, kas var samazināt faktisko vielas iedarbības 
koncentrāciju, ir adsorbcija – vai nu uz daļiņām, vai virsmām kā tādām. Ir daudzas vielas, par 
kurām ir pierādīts, ka tās organismā ātri pārveidojas, tādēļ to BKK vērtība ir mazāka par 
paredzamo. Micellas vai agregātus veidojošas vielas var biokoncentrēties mazāk, nekā 
prognozēts, ņemot vērā vienkārši to fizikāli ķīmiskās īpašības. Tā tas ir arī ar hidrofobām vielām, 
kas pēc disperģentu izmantošanas ir iekļāvušās izveidojušos micellu sastāvā, tādēļ disperģentu 
izmantošana bioakumulācijas testēšanas laikā nav vēlama. IR/CSA R.7c daļas 7.10.3.4. nodaļā ir 
plašāki norādījumi par to, kā apsverami faktori, kas ietekmē daudzu vielu bioakumulācijas 
potenciālu un ir īpaši nozīmīgi tad, ja nav pieejami pilnībā ticami BKK testēšanas rezultāti.  

Kopumā grūti testējamo vielu biokoncentrācijas potenciāla noteikšanas priekšnoteikums ir 
cilmvielas BKK un Kow vērtību noteikšana, turklāt attiecīgās BKK vērtības validācijas 
priekšnoteikums ir precīza testējamās koncentrācijas dokumentēšana.  

III.3.2 Vāji šķīstošas un sarežģītas vielas

Īpaša uzmanība jāpievērš vāji šķīstošām vielām. Šo vielu šķīdība bieži tiek fiksēta kā mazāka par 
noteikšanas robežvērtību, un tas apgrūtina biokoncentrācijas potenciāla noteikšanu. Kad testu 
dati rāda, ka pētījumā izmantotās koncentrācijas ir mazākas par noteikšanas robežvērtību, šāds 
testa rezultāts nav derīgs un nav arī izmantojams. Šādu vielu biokoncentrācijas potenciāls ir 
pamatojams ar eksperimentāli noteiktu vai ar (Q)SAR palīdzību aprēķinātu log Kow vērtību (sk. 
III nodaļas III.2.2. apakšnodaļu). Sarežģītās vielas satur vairākas atsevišķas sastāvdaļas, kurām 
var būt ļoti atšķirīgas fizikāli ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības. Kopumā nav ieteicams 
aprēķināt vidējās vai svērtās BKK vērtības. Ir vēlams papildanalīzei identificēt vienu vai vairākas 
reprezentatīvas sastāvdaļas. Plašāki norādījumi ir atrodami IR/CSA R.7c daļas 7.10.7.2. nodaļā.  

III.3.3 Lielmolekulāras vielas

Daudzās reglamentējošajās sistēmās par mazākas vai minimālas biokoncentrācijas indikatoru 
tiek izmantota molekulmasa, kaut arī IR/CSA R.7c daļas 7.10.3.4. nodaļā ir secināts, ka 
molekulmasa un molekulas lielums nav izmantojams atsevišķi kā apstiprinošs pierādījums tam, 
ka nenotiek bioakumulācija (ECETOC, 2 )005. Tomēr, ja to apstiprina citi dati un tiek izmantots 
eksperta slēdziens, ir iespējams ar datiem pamatots arguments, ka šādām vielām neatkarīgi no 
log Kow vērtības liels biokoncentrācijas koeficients ir maz ticams. Plašāka informācija ir atrodama 
noturīgo, bioloģiski akumulatīvo un toksisko (PBT) vielu vērtēšanas vadlīnijās (IR/CSA R.11).  

III.3. Ķīmisko vielu grupas, kurām BKK un Kow vērtību dēļ pievēršama īpaša uzmanība
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III.3.4 Virsmaktīvas vielas (surfaktanti)

Virsmaktīvās vielas sastāv no nepolārās lipofilās daļas (visbiežāk alkilķēdes jeb hidrofobās 
“astes”) un polārās daļas (hidrofilās “galviņas”). Atkarībā no “galviņas” lādiņa virsmaktīvās 
vielas tiek iedalītas anjonaktīvo, katjonaktīvo, nejonogēno vai amfotēro virsmaktīvo vielu grupā. 
Tā kā “galviņas” ir visai daudzveidīgas, virsmaktīvās vielas ir strukturāli atšķirīga vielu grupa, 
kas tiek noteikta pēc virsmas aktivitātes, nevis ķīmiskās struktūras, tādēļ virsmaktīvo vielu 
bioakumulācijas potenciāls ir vērtējams atkarībā no atsevišķām apakšgrupām (anjonaktīvajām, 
katjonaktīvajām, nejonogēnajām vai amfotērajām virsmaktīvajām vielām), nevis visai grupai 
kopumā. Virsmaktīvās vielas var veidot emulsijas, kuru biopieejamība ir grūti nosakāma. 
Micellu veidošanās var izraisīt biopieejamās frakcijas pārmaiņas, pat ja acīmredzami veidojas 
šķīdumi, tā apgrūtinot bioakumulācijas potenciāla interpretēšanu. Plašākus norādījumus skatīt 
IR/CSA R.7c daļas  7.10.7.4. nodaļā. Eksperimentos noteiktās virsmaktīvo vielu BKK vērtības 
rāda, ka tām ir tendence palielināties, pagarinoties alkilķēdēm, un ka tās ir atkarīgas no 
“galviņas” piesaistes vietas, citām struktūras īpatnībām un no tā, vai notiek alkilfragmenta 
biotransformācija.

III.3.4  n-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (Kow)

Virsmaktīvo vielu sadalījums oktanola/ūdens fāzē nav nosakāms ar kolbu kratīšanas vai lēnās 
maisīšanas metodi, jo veidojas emulsijas, turklāt virsmaktīvo vielu molekulas ūdens fāzē būs 
gandrīz tikai jonu formā, un šie joni nesavienosies pāros ar pretjoniem, lai būtu izšķīdināmi 
oktanolā, tādēļ eksperimentāli noteiktās Kow vērtības neraksturos jonogēno virsmaktīvo vielu 
sadalījumu (Tolls, 1998). Tomēr ir arī novērots, ka anjonaktīvo un nejonogēno virsmaktīvo vielu 
biokoncentrācija palielinās, palielinoties to lipofilitātei (Tolls, 1998). Tolls (1998) ir novērojis, ka 
attiecībā uz dažām virsmaktīvām vielām ar LOGKOW palīdzību aprēķinātā log Kow vērtība var 
norādīt uz bioakumulācijas potenciālu, tomēr attiecībā uz citām virsmaktīvajām vielām bija 
nepieciešama daļēja aprēķinātās log Kow vērtības “korekcija” pēc Robertsa (1989) metodes. Šie 
rezultāti parāda to, ka aprēķinātās log Kow vērtības un biokoncentrācijas sakarības kvalitāte ir  
atkarīga no vērtējamo virsmaktīvo vielu grupas un specifiskā veida, tādēļ biokoncentrācijas 
potenciāls, pamatojoties uz log Kow vērtībām, ir klasificējams piesardzīgi. Plašāki norādījumi ir 
atrodami IR/CSA R.7c daļas 7.10.7.4. nodaļā.  

III.4 Pretrunīgi dati un to trūkums 

III.4.1 Pretrunīgi dati par BKK

Kad par vienu un to pašu vielu ir pieejamas vairākas BKK vērtības, rezultāti var būt pretrunīgi. 
Pretrunīgi rezultāti par vielu, kas vairākas reizes pārbaudīta atbilstīgos biokoncentrācijas testos, 
kopumā ir interpretējami, izmantojot ar datiem pamatotu pieeju. Tas nozīmē, ka tad, ja 
eksperimentāli noteiktais vielas BKK ir ≥ 500 vai < 500, nosakot attiecīgās vielas 
biokoncentrācijas potenciālu, ir jāizmanto viskvalitatīvākie dati un vislabākā dokumentācija. Ja 
joprojām ir atšķirības vai, piemēram, ir pieejamas ļoti kvalitatīvas par dažādām zivju sugām 
iegūtas BKK vērtības, klasificēšanas pamatošanai parasti ir izmantojama vislielākā ticamā 
vērtība. Kad par vienu un to pašu sugu vienā un tajā pašā dzīves posmā ir pieejama lielāka datu 
kopa (vismaz četras vērtības), par reprezentatīvo BKK raksturojošo vērtību attiecīgajai sugai var 
izmantot vidējo ģeometrisko BKK raksturojošo vērtību. 

III.4.2 Pretrunīgi dati par log Kow

Kad par vienu un to pašu vielu ir pieejamas vairākas log Kow vērtības, rezultāti var būt 
pretrunīgi. Ja noteiktais vielas log Kow ir ≥ 4 vai < 4, nosakot attiecīgās vielas biokoncentrācijas 
potenciālu, ir jāizmanto viskvalitatīvākie dati un vislabākā dokumentācija. Ja joprojām ir 
atšķirības, parasti priekšroka ir dodama vislielākajai ticamajai vērtībai. Šādos gadījumos ir 
jāņem vērā tas log Kow, kas aprēķināts pēc (Q)SAR.  

III.4.3 Ekspertu slēdzieni

Ja nav pieejami eksperimentos iegūti dati par BKK vai log Kow, vērtējot biokoncentrācijas 
potenciālu ūdens vidē, var izmantot eksperta slēdzienu. To var pamatot attiecīgās vielas 
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molekulu struktūras salīdzinājums ar tādām citu vielu molekulu struktūrām, par kurām ir 
pieejami eksperimentos iegūti dati par biokoncentrāciju vai log Kow vai arī prognozētas 
Kow vērtības. Norādījumi par analoģisku pieeju un kategorijām ir atrodami IR/CSA R.7c daļas 
7.10.3.2. nodaļā.  

III.5 Lēmuma pieņemšanas shēma 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto un secinājumiem, ir izstrādāta lēmuma pieņemšanas shēma, 
kas var palīdzēt lemt par to, vai viela spēj biokoncentrēties ūdens organismos.  

Klasificēšanas mērķiem vispirms jau ir izmantojamas ļoti kvalitatīvas eksperimentāli noteiktas 
BKK vērtības. Klasificēšanas nolūkā nav atļauts izmantot vājas vai apšaubāmas kvalitātes 
pētījumos iegūtus BKK rezultātus. Ja par zivju sugām BKK dati nav pieejami, par sliktākā 
gadījuma aizvietotājdatiem ir izmantojami ļoti kvalitatīvi BKK dati par dažiem 
bezmugurkaulniekiem (piemēram, gaišzilajām mīdijām, austerēm un (vai) ķemmīšgliemenēm).  

Attiecībā uz nejonizētajām organiskajām vielām priekšroka ir dodama ļoti kvalitatīvām 
eksperimentāli noteiktām Kow vērtībām vai pārskatos novērtētām vērtībām, kas tiek sauktas par 
ieteicamajām vērtībām. Ja nav pieejami ļoti kvalitatīvi eksperimentos iegūti dati, klasifikācijas 
nolūkā log Kow noteikšanai ir izmantojami validēti kvantitatīvās struktūras un aktivitātes 
attiecības (QSAR) dati. Šādus validētus QSAR datus ir iespējams bez modificēšanas attiecināt 
pret klasificēšanas kritērijiem, ja dati ir iegūti par vielām, kuru izmantošanas joma ir precīzi 
raksturota. Attiecībā uz tādām grūti testējamām vielām kā stipras skābes un sārmi, metālu 
kompleksi un virsmaktīvās vielas ir nepieciešamas pēc QSAR vai individuālās šķīdības n-oktanolā 
un ūdenī aprēķinātas, nevis analītiski noteiktas Kow vērtības.  

Ja dati ir pieejami, bet nav validēti, ir nepieciešams eksperta slēdziens. 

Tādējādi par to, vai vielai ūdens organismos ir vai nav raksturīgs biokoncentrācijas potenciāls, ir 
jālemj saskaņā ar šādu shēmu.  

Ir pieejama ticama vai ļoti kvalitatīva eksperimentāli noteikta BKK vērtība → JĀ: 

→ BKK ≥ 500: viela atbilst kritērijam

→ BKK < 500: viela neatbilst kritērijam

Ir pieejama ticama vai ļoti kvalitatīva eksperimentāli noteikta BKK vērtība → NĒ: 

→ Ir pieejama ticama vai ļoti kvalitatīva eksperimentāli noteikta log Kow vērtība → JĀ:

→ log Kow ≥ 4: viela atbilst kritērijam

→ log Kow < 4: viela neatbilst kritērijam

Ir pieejama ticama vai ļoti kvalitatīva eksperimentāli noteikta BKK vērtība → NĒ: 

Ir pieejama ticama vai ļoti kvalitatīva eksperimentāli noteikta log Kow vērtība → NĒ: 

Log Kow vērtības noteikšanai ir izmantota validēta QSAR metode → JĀ: 

→ log Kow ≥ 4: viela atbilst kritērijam

→ log Kow < 4: viela neatbilst kritērijam
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IV IV METĀLI UN NEORGANISKIE 

IV.1

PIELIKUMS: 
SAVIENOJUMI  
Ievads 

Saskaņotās ķīmisko vielu klasificēšanas sistēmas pamatā ir bīstamība, savukārt bīstamības 
identificēšanas pamatā ir vielu toksicitāte ūdens videi, kā arī informācija par to sadalīšanos un 
bioakumulāciju (OECD, 2001). Tā kā šajā dokumentā aplūkota bīstamība, ko rada ūdens slānī 
izšķīdusi viela, šāda veida iedarbību ierobežo vielas šķīdība ūdenī un tās biopieejamība ūdens 
vidē sastopamajiem organismiem, tādēļ metālu un to savienojumu bīstamības klasificēšanas 
shēmas aprobežojas ar pieejamo informāciju par metālu un to savienojumu akūto un ilgtermiņa 
bīstamību (t. i., informāciju par šķīdumā esošiem metālu joniem M+, kad tie ir M-NO3 sastāvā), 
un netiek ņemta vērā iedarbība, ko rada ūdens stabā izšķīduši metāli un to savienojumi, kuri 
joprojām var būt biopieejami, piemēram, kā metāli pārtikā. Šajā nodaļā nav apskatīti metālu 
savienojumu nemetāliskie joni, piemēram, CN– joni, kas var būt toksiski. Attiecībā uz šādiem 
metālu savienojumiem jāņem vērā arī nemetālisko jonu bīstamība.  

Organiskie metālu savienojumi rada bažas arī tādēļ, ka tiem var būt raksturīga bioakumulācija 
vai noturīga bīstamība. Organiskie metālu savienojumi ūdenī nedisociē vai nešķīst, veidojot 
metālu jonus, kā tas notiek ar metāliem un metālu neorganiskajiem savienojumiem, tādēļ 
organiskie metālu savienojumi (piemēram, metildzīvsudrabs vai tributilalva), kas neatbrīvo 
metālu jonus, nav ietverti šajā vadlīniju nodaļā un ir klasificējami, ievērojot 4. nodaļā 
aprakstītos vispārīgos norādījumus. Organisku komponentu saturošie metālu savienojumi 
(piemēram, cinka acetāts), kas ūdenī viegli disociē vai šķīst, veidojot metālu jonus, ir vērtējami 
tāpat kā metālu savienojumi un klasificējami saskaņā ar šo pielikumu.  

Šķīdumā esošā metāla jonu iespējamais līmenis pēc metāla un (vai) tā savienojuma 
pievienošanas galvenokārt tiek noteikts ar divām metodēm: pēc izšķīdināmā daudzuma, t. i., 
šķīdības ūdenī, un apjoma, kādā tas reaģē ar vidi, pārveidojoties par ūdenī šķīstošu formu. 
Minētais process, kas šajās vadlīnijās tiek saukts par pārveidošanos, dažādām vielām un pašiem 
metāliem var ievērojami atšķirties gan pēc ātruma, gan pēc apjoma, un tas ir būtisks faktors 
atbilstošās bīstamības klases noteikšanā. Ja ir pieejami dati par pārveidošanos, klasificējot tie ir 
jāņem vērā. Šī ātruma noteikšanas protokols ir atrodams ANO GHS 10. pielikumā.  

Kopumā vielas šķīšanas ātrums saistībā ar tai raksturīgās toksicitātes noteikšanu netiek 
uzskatīts par nozīmīgu, tomēr panākt metālu un daudzu vāji šķīstošo metālu neorganisko 
savienojumu izšķīdināšanu, kurai tiek izmantotas parastās metodes pārvēršanai šķīstošā 
stāvoklī, ir tik sarežģīti, ka abi šie procesi – pārvēršana šķīstošā stāvoklī un pārveidošanās – nav 
šķirami. Tas nozīmē, ka tad, kad viela ir pietiekami vāji šķīstoša, lai pēc parastajiem 
mēģinājumiem to pārvērst šķīstošā stāvoklī netiktu pārsniegta derīgā L(E)C50 vērtība, ir jāņem 
vērā pārveidošanās ātrums un apjoms. Pārveidošanos ietekmēs daudzi faktori, un starp tiem 
liela nozīme būs tādām vides īpašībām kā pH līmenis, ūdens cietība, sārmainība, 
temperatūra utt. Papildus šīm īpašībām ūdenī izšķīdušo metālu jonu līmeni noteiks arī citi 
faktori, piemēram, testējamo daļiņu lielums un īpaši to specifiskais virsmas laukums, iedarbības 
ilgums vidē un, protams, arī vidi piesātinošās vielas masa vai virsmas laukums, tādēļ kopumā 
dati par pārveidošanos par ticamiem tiks uzskatīti tikai tad, kad tie klasificēšanas nolūkā būs 
iegūti saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā iekļauto standartprotokolu. Šī protokola mērķis ir 
standartizēt galvenos mainīgos, piemēram, izšķīdināto jonu līmeni, kas ir tieši saistīts ar 
pievienotās vielas radīto piesātinājumu. Tas rada metālu jonu piesātinājuma līmeni, kas ir 
ekvivalents derīgajai L(E)C50 vai NOEC/EC10 vērtībai, kura ir izmantojama atbilstošai klasifikācijai 
akūtās vai ilgtermiņa bīstamības kategorijā. Izvērsts testēšanas metožu apraksts ir atrodams 
ANO GHS 10. pielikumā. Saskaņā ar testēšanas protokolu iegūto datu izmantošanas stratēģija 
un uz datiem attiecināmās prasības, lai šī stratēģija būtu derīga, ir aprakstītas šā dokumenta 
IV pielikuma IV.2. un IV.3. nodaļā ar plašāku izklāstu IV.5. nodaļā.  
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Apsverot gan viegli, gan vāji šķīstošo metālu un to savienojumu klasificēšanu, jāņem vērā 
daudzi faktori. Kā skaidrots II pielikuma II.1. nodaļā, jēdziens “sadalīšanās” attiecas uz 
organisko molekulu sadalīšanos. Attiecībā uz neorganiskajiem savienojumiem un metāliem 
sadalīšanās jēdzienam, kā to apsver un piemēro organiskajiem savienojumiem, nepārprotami ir 
maza nozīme vai tās nav nemaz. Drīzāk parastie vides procesi var pārveidot vielu tā, ka toksisko 
sugu biopieejamība ir vai nu paaugstināta, vai pazemināta, Tāpat arī log Kow nav uzskatāms par 
akumulācijas potenciālu raksturojošu parametru. Tomēr pieņēmums, ka viela vai tās toksiskais 
metabolīts/reakcijas produkts var ātri neatstāt vidi un (vai) var bioakumulēties, uz metāliem un 
to savienojumiem ir attiecināms tāpat kā uz organiskajām vielām.  

Šķīstošās formas sastāvu var ietekmēt vides pH, ūdens cietība un citi mainīgie, un var rasties 
vairāk vai mazāk toksiskas metālu jonu formas, turklāt vairāki procesi, piemēram, mineralizācija 
un izdalīšanās ūdens slānī var padarīt metālu jonus nepieejamus. Dažkārt šie procesi var noritēt 
pietiekami ātri, analoģiski sadalīšanās procesiem, kad tiek vērtēta hroniskā jeb ilgtermiņa 
bīstamība ūdens videi. Tomēr metālu jonu izdalīšanās no ūdens slāņa citos vides objektos 
nenozīmē, ka tie vairs nav biopieejami, ne arī to, ka tie paliek nepieejami.  

Informācija par daudzumu, kādā metālu joni atstāj ūdens slāni, vai daudzumu, kādā metāls ir 
vai var pārvērties par mazāk toksisku vai netoksisku formu, attiecībā uz pietiekami plašu vides 
apstākļu diapazonu, bieži nav pieejama, tādēļ klasificēšanas atvieglošanai ir jāizdara vairāki 
pieņēmumi. Ja pieejamie dati norāda uz kaut ko citu, šie pieņēmumi var tikt mainīti. Sākumā ir 
jāpieņem, ka metālu joni pēc nonākšanas ūdenī “ātri neizdalās” no ūdens slāņa. Minēto pamato 
pieņēmums, ka, lai gan ir iespējama cita sastāva vielu veidošanās, vidē iespējamajos apstākļos 
saglabāsies to pieejamība. Tas gan ne vienmēr var notikt, un visi pieejamie dati, kas var liecināt 
par biopieejamības pārmaiņām 28 dienu laikā, ir rūpīgi analizējami.  

Metālu un to neorganisko savienojumu bioakumulācija ir sarežģīts process, un dati par 
bioakumulāciju ir izmantojami piesardzīgi. Katrā konkrētajā gadījumā bioakumulācijas kritēriju 
piemērošana jāapsver, pienācīgi ņemot vērā visus pieejamos datus.  

Nākamais iespējamais piesardzīgai pieejai atbilstošais pieņēmums ir tāds, ka situācijā, kad nav 
pieejami nekādi eksperimentāli iegūti vai aprēķināti dati par konkrētā metāla savienojuma 
šķīdību, šis metāla savienojums ir uzskatāms par pietiekami šķīstošu, lai radītu toksicitāti 
ekotoksicitātes etalonvērtības līmenī (ERV), un būt par akūti toksisku ERV (akūtā toksicitāte tiek 
izteikta kā L(E)C50) un (vai) hroniski toksisku ERV (kad ir liela datu kopa, hroniskā toksicitāte 
tiek izteikta kā NOEC/ECx vai HC5), tādēļ tas var būt klasificējams tāpat kā citi šī metāla 
šķīstošie sāļi. Vēlreiz jāpiebilst, ka ne vienmēr tas tā ir un ka var būt vērts iegūt atbilstošus 
datus par šķīdību, tādēļ, ja nav datu par tāda metāla šķīdību, kura šķīstošie sāļi ir klasificēti 
attiecībā uz vidi, iespējamā bīstamība tika klasificēta pēc noklusējuma.  

Šis IV pielikums attiecas uz metāliem un to neorganiskajiem savienojumiem. Šo vadlīniju 
kontekstā metāli un to savienojumi tiek raksturoti šādi:  

a) metāli (M0) elementārajā stāvoklī nešķīst ūdenī, bet var pārveidoties par šķīstošu formu
(piemēram, Fe0 nešķīdīs, bet uz masas (pulvera) virsmas esošie Fe0 atomi pirms
pārvēršanas šķīstošā stāvoklī pārveidosies par Fe2+ vai Fe3+ joniem). Tas nozīmē, ka
elementārā stāvoklī esošs metāls var reaģēt ar ūdeni vai elektrolītu, veidojot šķīstošus
katjonus vai anjonus, un šajā procesā metāls oksidēsies vai pārveidosies no neitrālas jeb
nulles oksidēšanās pakāpes uz augstāko oksidēšanās pakāpi;

b) vienkārša metāla savienojuma, piemēram, oksīda vai sulfīda, sastāvā metāls jau ir
oksidētā stāvoklī, tādēļ metāla tālāka oksidēšanās pēc tā nonākšanas ūdens vidē ir maz
ticama.

Metālu organiskie savienojumi šajā nodaļā netiek apskatīti. 

Lai gan metāla oksidēšanās pakāpe nemainās, pēc mijiedarbības ar vidi var rasties labāk 
šķīstošas formas. Vāji šķīstoši metālu savienojumi var būt uzskatāmi par tādiem, kam ir 
aprēķināma šķīdības konstante, un kas pēc izšķīdināšanas veido nelielu šķīstošas formas 
daudzumu, tomēr jāatzīst, ka šķīduma galīgo koncentrāciju var ietekmēt daudzi faktori, arī dažu 
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tādu metālu savienojumu (piemēram, alumīnija hidroksīda) šķīdības konstante, kuri 
pārveidošanās/šķīšanas laikā veido nogulsnes.  

IV.2 Toksicitāti ūdens videi un šķīdību raksturojošo datu izmantošana 
klasificēšanā  

IV.2.1 Toksicitāti ūdens videi raksturojošo datu interpretēšana 

Dati par šķīstošo neorganisko vielu ekotoksicitāti tiek izmantoti un kombinēti, lai noteiktu 
vērtējamo metāla jonu toksicitāti. Šķīstošo neorganisko vielu ekotoksicitāte ir atkarīga no vides 
fizikāli ķīmiskajām īpašībām neatkarīgi no vidē nonākušā metāla sākotnējā savienojuma veida, 
tādēļ, vērtēšanai izmantojot analoģijas metodi, var salīdzināt šķīstošo metālu jonu koncentrāciju 
(μg Me/l), kas rada ekotoksicitāti, un to attiecināt uz vērtējamo vielu. Klasificējot šķīstošos 
metālu savienojumus, ekotoksicitātes etalonvērtība var būt jākoriģē pēc molekulmasas (dalot 
šķīstošās vielas molekulmasu ar attiecīgā metāla jonu molekulmasu104). Attiecībā uz vāji 
šķīstošiem metālu savienojumiem un metāliem korekcija pēc molekulmasas nav vajadzīga, jo, 
ievērojot daudzumu, kas tiek izmantots pārveidošanās/šķīšanas testā, tā jau ir ņemta vērā, 
aprēķinot piesātinājumu. Tādēļ, pamatojoties uz ANO GHS 2009. gada redakciju, ir iespējams 
tieši salīdzināt šķīstošā metāla jonu pārveidošanās/šķīšanas testā noteikto šķīstošās frakcijas 
lielumu un ekotoksicitātes etalonvērtību.  

Vērtējot datus par ekotoksicitāti, arī attiecībā uz metāliem ir piemērojami vispārējie norādījumi, 
kuros aplūkota ar datiem pamatota pieeja (sk. 4.1.3.2.4. apakšnodaļu).  

Termins “atbilstība” attiecas gan uz ticamību (testam raksturīgā kvalitāte saistībā ar testa 
metodi un veidu, kādā tiek aprakstīta testa efektivitāte un rezultāti), gan uz pieejamo 
ekotoksicitātes datu nozīmību (pakāpi, kādā tests ir izmantojams, lai iegūtu ekotoksicitātes 
etalonvērtību).  

Starp ticamību raksturojošajiem kritērijiem, kas attiecas tieši uz metāliem, ir dažu testu 
apstākļu abiotisko parametru apraksts, kas ļauj vērtēt biopieejamā metāla un metāla brīvo jonu 
koncentrāciju.  

• Testu fizikālo apstākļu apraksts: papildus kopējiem parametriem (O2 koncentrācijai,
temperatūrai, vides pH u. c.) ir nepieciešama informācija par abiotiskajiem parametriem,
kas nosaka metāla savienojuma sastāvu un līdz ar to metāla biopieejamību, piemēram,
par izšķīdušo organisko oglekli, kā arī ūdens cietību un sārmainību. Ir pareizi jāapraksta
kultivēšanas apstākļi saistībā ar neaizstājamajiem metāliem, lai izvairītos no
aklimatizācijas vai adaptācijas radītiem artefaktiem (skatīt arī tālāk).

• Testu materiālu un metožu apraksts: lai aprēķinātu metāla brīvo jonu koncentrāciju,
izmantojot modeļsastāvus, ir nepieciešama informācija par galvenajiem šķīdumā
esošajiem Al, Fe, Mg, Ca u. c. saturošajiem anjoniem un katjoniem.

• Koncentrācijas un ietekmes attiecība un hormēze: dažkārt, kad metālu devas
pārsniedz kontrolvērtības, ir novērota paātrināta augšana vai vairošanās, un tā tiek
saukta par hormēzi. Šāda ietekme var būt īpaši nozīmīga saistībā ar galvenajiem
mikroelementiem, piemēram, Fe, Zn un Cu, bet ir iespējama arī saistībā ar daudzām
vielām, kas nav neaizstājamas. Šādos gadījumos, atvasinot akūtās un jo īpaši hroniskās
ekotoksicitātes etalonvērtību, pozitīvs efekts nav apsverams, un, iespējams, lai
nodrošinātu atbilstību devas-efekta līknei, ir izmantojami citi modeļi, nevis
konvencionālais log loģistiskais modelis, turklāt jāņem vērā arī kontroles uzturs un
iedarbība. Obligāto uzturvajadzību dēļ jāievēro piesardzība, ekstrapolējot devas-efekta
attiecības līknes (piemēram, atvasinot akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību), ja
koncentrācija ir mazāka par testējamo.

104 Jāpiebilst, ka aprēķina rezultāti ir jākoriģē, lai atspoguļotu vielas stehiometriju. Piemēram, 
Zn3(PO4)2 gadījumā metāla molekulmasa ir jāreizina ar 3. 
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Attiecībā uz piemērojamības kritērijiem ir jāņem vērā vairāki ar testējamo vielu un 
aklimatizēšanos/adaptēšanos saistīti faktori.  

• Testējamās vielas piemērotība: metālu neorganisko savienojumu klasificēšanai ir
izmantojami metālu šķīstošie sāļi. No metālu organisko savienojumu iedarbības
atvasinātais ekotoksicitātes raksturojums nav izmantojams.

• Aklimatizēšanās/adaptēšanās: barotnē jābūt minimālai neaizstājamo metālu
koncentrācijai, kas testējamajām sugām neizraisa kāda metāla deficītu. Īpaši tas attiecas
uz organismiem, kas tiek izmantoti ilgtermiņa toksicitātes testos, kad robeža starp
neaizstājamību un toksicitāti var kļūt šaura. Piemēram, aļģēm spēcīgās kompleksus
veidojošās vielas EDTA izzušana no vides var izraisīt dzelzs deficītu.

Pētot toksicitāti ūdens videi, atzītā protokola izmantošanai parasti jābūt pieņemamai kā derīgai 
klasificēšanas nolūkiem. Informācija par vispārīgajiem jautājumiem, kas bieži rodas, kad 
klasificēšanas nolūkā tiek vērtēti jebkuri dati par toksicitāti ūdens videi, ir atrodama arī 
I pielikumā. 
IV.2.1.1 Metālu kompleksu veidošanās un sastāvs

Šķīduma sastāvā esoša konkrēta metāla toksicitāte galvenokārt ir atkarīga no izšķīdušo brīvo 
metāla jonu līmeņa un vides fizikāli ķīmiskajām īpašībām, bet nav stingri saistīta ar šiem 
parametriem. Abiotiskie faktori, tostarp sārmainība, jonu koncentrācija un pH līmenis, metālu 
toksicitāti var ietekmēt divējādi: 1) ietekmējot ūdenī esošo metālu savienojumu sastāvu 
(ietekmējot arī to biopieejamību) un 2) ietekmējot pieejamo metālu uzsūkšanos un saistīšanos 
ar bioloģiskajiem audiem. Metālu klasificēšanas nolūkā pārveidošanās/izšķīšanas testi notiek 
konkrētā pH vērtību diapazonā. Ideālā gadījumā tiek salīdzināti līdzīga vides pH apstākļos 
iegūtie pārveidošanās/izšķīšanas testu un ekotoksicitātes testu dati, jo abi šie parametri mainās 
atkarībā no vides pH, tomēr lielākā daļa ekotoksicitātes testu notiek lielāka vides pH diapazonā 
(t. i., > pH 7,5) un mazākas pH vērtības apstākļos iegūtie dati par ekotoksicitāti bieži vien ir 
nepietiekami. Biopieejamības un sastāvu modeļi, piemēram, attiecīgie biotiskie ligandu modeļi 
un WHAM (Tipping, 1994), var ļaut normalizēt norādītajos vides pH apstākļos iegūtos datus par 
ekotoksicitāti pret citām pH vērtībām, kas atbilst pārveidošanās/izšķīšanas testu datiem. Jāvērtē 
biopieejamības modeļu piemērojamība bioloģiskajām sugām, par kurām ir pieejami dati. 
Norādījumi par metālu biopieejamības korekciju ir atrodami IR/CSA pielikuma R.7.13.2. nodaļā.  

Kad nozīme ir ķīmiskajam sastāvam, var būt iespējams modelēt dažādas metāla ķīmisko formu 
koncentrācijas, arī tās, kas var radīt toksicitāti. Kvantitatīvās iedarbības analīzes metodes, ar 
kurām iespējams atšķirt testējamās vielas kompleksos saistītās un nesaistītās frakcijas, ne 
vienmēr var būt pieejamas vai ekonomiski pamatotas.  

Metālu kompleksu veidošanās, metālu joniem testu vidē vai dabiskos apstākļos saistoties ar 
organiskiem un neorganiskiem ligandiem, ir aprēķināmas pēc metālu sastāva modeļiem. Lai 
aprēķinātu kompleksos saistītās un nesaistītās metālu jonu frakcijas, var izmantot metālu 
savienojumu sastāva modeļus, kuros tiek ņemta vērā arī pH vērtība, ūdens cietība, izšķīdušais 
organiskais ogleklis un neorganiskās vielas, piemēram, MINTEQ (Brown and Allison, 1987), 
WHAM (Tipping, 1994) un CHESS (Santore and Driscoll, 1995).  

Alternatīvi, kad ir iespējams attiecībā uz  metālu, biotisko ligandu modelis (BLM) ļauj aprēķināt 
attiecīgā metāla jonu akūtās un (vai) hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību atkarībā no 
pH līmeņa, izmantojot metālu saturošā savienojuma sastāvu un mijiedarbību ar organismu. 
Pašlaik BLM modelis ir validēts izmantošanai saistībā ar daudziem metāliem, organismiem un 
mērķparametriem (Santore and Di Toro, 1999). Modeļi un formulas, kas tiek izmantotas, lai 
raksturotu metālu komplekso savienojumu veidošanos vidē, vienmēr nepārprotami jāapraksta 
tā, lai tās būtu atgriezeniski attiecināmas uz dabisko vidi (OECD, 2000). Ja ir pieejams 
attiecīgajam metālam atbilstošā pH diapazonā piemērojams BLM, standartizēta datu 
salīdzināšana saistībā ar toksicitāti ūdens videi ir iespējama, izmantojot visu datubāzi par 
novērotās ietekmes atkarību no dažādām pH etalonvērtībām.  
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IV.2.2 Šķīdību raksturojošo datu interpretēšana

Analizējot pieejamos datus par šķīdību, jāvērtē to ticamība un piemērotība metālu savienojumu 
bīstamības identificēšanai. Īpaši ir nepieciešama informācija par pH apstākļiem un vidi datu 
iegūšanas laikā.  

IV.2.2.1 Esošo datu vērtēšana

Esošie dati būs pieejami par vienu no trim formām – par šķīstošajiem vai nešķīstošajiem 
metālu savienojumiem vai metāliskajām formām. Attiecībā uz dažiem labi izpētītiem 
metāliem būs pieejami dati par dažādu metālu savienojumu šķīdības konstantēm un (vai) 
šķīdību. Ir arī iespējams, ka būs zināma pH līmeņa un šķīdības sakarība, tomēr attiecībā uz 
daudziem metāliem vai to savienojumiem ir iespējams, ka pieejamā informācija būs tikai 
aprakstoša, piemēram, ka šo metālu vai savienojumu šķīdība ir vāja vai arī ka šie dati ir iegūti 
OECD 105. testā par fizikāli ķīmisko šķīšanu ūdenī. Diemžēl ir ļoti maz konsekventu norādījumu 
par šķīdības diapazoniem, kas apzīmēti ar šādiem aprakstošiem terminiem. Kad šādi dati ir 
vienīgā pieejamā informācija, visai iespējams, ka dati par šķīdību būs jāiegūst, izmantojot 
pārveidošanās/šķīšanas protokolu (ANO GHS 10. pielikums). 

IV.2.2.2 Pārveidošanās/šķīšanas skrīninga tests metālu savienojumu šķīdības vērtēšanai

Kad nav datu par šķīdību, metālu savienojumu šķīdības vērtēšanai ir izmantojams vienkāršs 
pārveidošanās/šķīšanas protokolā (ANO GHS 10. pielikumā) aprakstītais “Skrīninga tests”, kam 
tiek izmantota augsta piesātinājuma pakāpe (100 mg/l) 24 stundu garumā un enerģiska 
maisīšana. Skrīninga testa mērķis ir identificēt gan tos metālu savienojumus, kas vai nu izšķīst, 
vai ātri pārveidojas tā, ka tie nav atšķirami no šķīstošajām formām, tādēļ var būt klasificējami, 
pamatojoties uz izšķīdušo jonu koncentrāciju, gan arī metālu savienojumus, kas šķīst lēni un var 
būt vērtējami tāpat kā metāliskās formas. Kad ir pieejami dati saskaņā ar 
pārveidošanās/šķīšanas protokolā aprakstīto testa metodi, ir izmantojama testētajā 
pH diapazonā noteiktā maksimālā šķīdība. Kad nav pieejami dati par visu pH diapazonu, 
jāpārbauda, vai maksimālā izšķīdināšana ir panākta, izmantojot termodinamisku sastāva modeli 
vai citu piemērotu metodi (sk. IV.2.1. apakšnodaļu). Jāpiebilst, ka šis tests ir paredzēts tikai 
metālu neorganisko savienojumu testēšanai. Metālu tiešai vērtēšanai ir izmantojams pilnais 
pārveidošanās/šķīšanas tests.  

IV.2.2.3 Pilnais pārveidošanās/šķīšanas tests metālu un to savienojumu šķīdības vērtēšanai

Pilnajam pārveidošanās/šķīšanas testam jānotiek pie pH105, kas šķīdumā maksimāli palielina 
izšķīdušo metāla jonu koncentrāciju un tā rada vislielāko toksicitāti.  

Pamatojoties uz pilnā testa datiem, ir iespējams noteikt katrai no trijām testam izmantotajām 
piesātinājuma pakāpēm (t. i., 1 mg/l jeb “zemai” pakāpei, 10 mg/l jeb vidējai pakāpei un 
100 mg/l jeb “augstai” pakāpei) atbilstošo metālu jonu koncentrāciju šķīdumā pēc 7 dienām (ja 
tests ir īslaicīgs). Ja testa mērķis ir novērtēt vielas ilgtermiņa bīstamību, atkarībā no 
pārveidošanās ātruma un testa ilguma, kas pagarināts līdz 28 dienām (ja tests ir ilgtermiņa), 
attiecīgajai piesātinājuma pakāpei106 jābūt 0,01, 0,1 vai 1 mg/l. 

105 ANO GHS pārveidošanās/šķīšanas protokolā noteiktais pH diapazons septiņu dienu testam ir 6–8,5 un 
28 dienu testam – 5,5–8,5. Ņemot vērā to, cik sarežģīta ir pārveidošanās/izšķīšanas testēšana pie pH 5,5, 
OECD ir validēta testēšana tikai pH diapazonā 6–8,5.  
106 ANO GHS 10. pielikumā iekļautais standartprotokols pašlaik paredz tikai 1 mg/l lielu ilgstoša 
piesātinājuma pakāpi, un mazāka piesātinājuma pakāpe visos gadījumos var pat nebūt iespējama. Lai gan 
pārveidošanās/šķīšanas testēšana pie zemākās piesātinājuma pakāpes būtībā ir vislabākā metode, bet 
tehniski bieži vien nav iespējams ilgstoši nodrošināt zemāku piesātinājuma pakāpi. Plašā pieredze par 
pārveidošanās/šķīšanas protokola izmantošanu ir parādījusi, ka iegūt ticamas prognozes ir iespējams, 
izmantojot citas piesātinājuma pakāpes. Tādēļ, lai maksimāli izmantotu esošos datus par pārveidošanos un 
izšķīšanu, 28 dienu rezultātus zemākām ilgstoša piesātinājuma pakāpēm (0,1 un 0,01 mg/l) ir iespējams 
atvasināt, ekstrapolējot pārveidošanās un izšķīšanas datus, kas iegūti, izmantojot citas piesātinājuma 
pakāpes. Šāda analoģiska pieeja katrā konkrētajā gadījumā ir jāattaisno un jāpamato ar ticamu 
informāciju par pārveidošanās un izšķīšanas datiem, kas iegūti, piemēram, septiņas vai 28 dienas ilgos 
testos. Jāpiebilst, ka sakarība starp piesātinājuma pakāpi un izšķīdušā metāla koncentrāciju diezgan bieži 
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IV.2.3 Toksicitāti ūdens videi un šķīdību raksturojošo datu salīdzināšana 

Par to, vai viela ir vai nav klasificējama, būs jālemj, salīdzinot datus par toksicitāti ūdens videi 
un datus par šķīdību. Atkarībā no pieejamajiem datiem var izmantot divas pieejas: 

1) Kad ir pieejama tikai ierobežota datu kopa, esošie dati ir jāapvieno neatkarīgi no tā,
vai dati par toksicitāti un dati par šķīdību ir iegūti pie identiska pH līmeņa, un
klasificēšanai ir izmantojamas datu mazākās vērtības (šāda pieeja ir izmantojama pēc
noklusējuma). Izmantojot noklusējuma pieeju, ir iespējams iegūt mazākās toksicitāti
raksturojošo datu vērtības salīdzinājumā ar lielākajām vērtībām, kas noteiktas
pārveidošanās un šķīšanas testos, kad minētās vērtības klasificēšanas nolūkā ir iegūtas
pie atšķirīga vides pH.

2) Kad ir pieejama plašāka toksicitāti un šķīdību raksturojošo datu kopa, atbilstoši
pārveidošanās/šķīšanas testam izmantotajai vides pH vērtībai var noteikt akūtās un
hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību atšķirību. Klasificēšanai jāizmanto visā
pH diapazonā iegūtie “sliktākā gadījuma” dati, pamatojoties uz visā pH diapazonā iegūto
pārveidošanās/šķīšanas testu datu salīdzināšanu ar atbilstošajiem datiem par
ekotoksicitāti. Tas nozīmē, ka vienmēr jāsalīdzina tādi dati par toksicitāti un
pārveidošanos, kuri iegūti pie identiskas pH vērtības.

Šādas ietekmi raksturojošo datu atšķirības atkarībā no vides pH vienādā mērā var attiekties gan 
uz akūto, gan ilgtermiņa ietekmi raksturojošajām datu kopām.  

IV.3 Vidē notiekošo pārvērtību vērtēšana 

Vidē notiekošā viena metāla savienojuma pārveidošanās par citu tā paša metāla savienojumu 
nenozīmē noārdīšanos, kas attiecināma uz organiskajām vielām, un var palielināt vai samazināt 
toksisko savienojumu pieejamību un biopieejamību. Papildus dabiskajiem ģeoķīmiskajiem 
procesiem, kuru dēļ metālu joni var atstāt ūdens slāni, noris arī citi procesi, kuru dēļ metālu joni 
var tikt izvadīti no ūdens slāņa (piemēram, nogulšņu veidošanās un sastāva pārmaiņas). Par 
dažiem metāliem ir pieejami diezgan daudzi dati, kas attiecas uz laiku, kurā tie saglabājas 
ūdens slānī, procesiem ūdens un nosēdumu robežvirsmā, t. i., izgulsnēšanos un remobilizāciju. 
Izmantojot iepriekš (sk. IV.1. nodaļā) izklāstītos principus un pieņēmumus, šī pieeja varētu būt 
iekļaujama klasificēšanas sistēmā.  

Sniegt norādījumus par šādu vērtēšanu ir grūti, tādēļ katrā konkrētajā gadījumā ir izmantojama 
individuāla pieeja, tomēr jāņem vērā šādi aspekti:  

a. sastāva pārmaiņas, ja tās ir saistītas ar nepieejamām formām, taču tāpat jāņem vērā
iespējamas atgriezeniskas pārmaiņas;

b. metāla savienojuma pārmaiņas, veidojoties tādam savienojumam, kura šķīdība ir
nozīmīgi vājāka par vērtējamā metāla savienojuma šķīdību.

Ir ieteicams ievērot zināmu piesardzību (sk. IV.1. nodaļas 5. un 6. paragrāfu). 

ECHA komentārs: tā kā zinātnieki vēl nav vienojušies un turpinās diskusijas par to, 
kā saistībā ar vielu klasificēšanu interpretējama ātra ūdens slāņa atstāšana, lūdzu, 
ņemiet vērā, ka uz laiku ir nolemts anulēt dažas IV pielikuma daļas, kamēr 
klasificēšanas nolūkā netiks panākta vienošanās, apstiprinot ātras atstāšanas 
jēdzienu. 

var nebūt lineāra, tādēļ datus par pārveidošanos un izšķīšanu ekstrapolēt attiecībā pret mazāku 
piesātinājumu ir vēlams, izmantojot ANO GHS 10. pielikuma A10.6.1. nodaļā iekļautajā pārveidošanās un 
izšķīšanas vērtēšanas protokolā atrodamos vienādojumus, vai ekstrapolēt piesardzīgi.  

ANO ir paziņojusi par drīzumā iecerētajiem 10. pielikuma grozījumiem un atjaunināšanu, lai tas labāk 
atbilstu ilgtermiņa bīstamības klasificēšanas stratēģijai, un šis mērķis jau ir paredzēts šajās vadlīnijās par 
CLP regulu. 
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IV.4 Bioakumulācija 

Lai gan log Kow ir labs prognozējošs parametrs saistībā ar BKK dažu veidu organiskajām vielām, 
piemēram, nepolārajām organiskajām vielām, tam nav nozīmes attiecībā uz neorganiskajām 
vielām, piemēram, metālu neorganiskajiem savienojumiem, jo metāli atšķirībā no organiskajām 
vielām nav lipofili un netiek pasīvi transportēti caur šūnu membrānām. Metālu jonu uzsūkšanās 
notiek ar aktīvu procesu līdzdalību.  

Metālu uzsūkšanās un izvadīšanas ātrumu noteicošie faktori ir ļoti sarežģīti un mainīgi, un nav 
vispārēja modeļa to aprakstīšanai. Tādējādi metālu bioakumulācija saskaņā ar klasificēšanas 
kritērijiem ir vērtējama, katrā konkrētajā gadījumā izmantojot eksperta slēdzienu.  

Lai gan BKK vērtības norāda uz bioakumulācijas potenciālu, interpretējot kvantitatīvi noteiktās 
metālu un to neorganisko savienojumu BKK vērtības, ir iespējami daudzi sarežģījumi. 
Vairākumam metālu un to neorganisko savienojumu sakarība starp koncentrāciju ūdenī un 
BKK ūdens organismos ir pretēja, tādēļ dati par biokoncentrāciju ir izmantojami piesardzīgi. Tas 
īpaši attiecas uz bioloģiski neaizstājamajiem metāliem. Bioloģiski neaizstājamo metālu līmenis 
organismos, kam konkrētais metāls ir neaizstājams, tiek aktīvi regulēts, nodrošinot homeostāzi. 
Izvadīšanas un sekvestrēšanas procesus, kas līdz minimumam samazina toksicitāti, pēc 
nepieciešamības papildina koncentrāciju palielinoša regulācijas spēja. Tā kā vielas koncentrācija 
vidē var nebūt pietiekama organismu uzturvajadzībai, šī aktīvā regulācija var radīt augstu 
BKK līmeni un pretēju sakarību starp BKK un metāla koncentrāciju ūdenī. Kad vielai vidē ir maza 
koncentrācija, augsts BKK līmenis var būt paredzams kā dabiskas metāla uzsūkšanās sekas 
uzturvajadzības uzturēšanai, un šādos apstākļos to var uzskatīt par normālu parādību; tāpat, lai 
gan metāls var būt neaizstājams konkrētam organismam, tas var nebūt neaizstājams citiem 
organismiem, tāpēc tad, kad metāls nav neaizstājams vai kad neaizstājamā metāla 
biokoncentrācija ir lielāka par uzturvajadzības nepieciešamo līmeni, ir īpaši jāapsver 
biokoncentrācijas potenciāls un ar vidi saistītās problēmas.  

Noteiktā apjomā tiek aktīvi regulēts arī to metālu līmenis, kas nav neaizstājami, tādēļ arī 
saistībā ar šādiem metāliem var būt novērojama pretēja sakarība starp metāla koncentrāciju 
organismā un ārpus tā (McGeer et al., 2003). 

 Tātad neatkarīgi no tā, vai mikroelements ir vai nav neaizstājams, palielinoties koncentrācijai 
ārējā vidē, kvantitatīvi noteiktās BKK vērtības samazinās. Kad koncentrācija ārējā vidē ir tik 
liela, ka pārsniedz robežvērtību vai pārsātina regulācijas mehānismu, ir iespējams kaitējums 
organismam. 

 BKK un bioakumulācijas koeficients ir izmantojams metāla akumulācijas aprēķināšanai: 

a) ņemot vērā informāciju par metālu un to savienojumu neaizstājamību un homeostāzi.
Šādas regulācijas dēļ bioakumulācijas kritērijs uz minētajiem metāliem nav
attiecināms;

b) vērtējot biokoncentrācijas koeficientus metāliem, kas nav neaizstājami, vēlams
izmantot BKK pētījumu rezultātus un dabiskajos apstākļos iespējamas koncentrācijas
testējamajā vidē.
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IV.5 Metālu un to savienojumu klasificēšanas stratēģijas 

IV.5.1 Ievads 

Uzmanību! Akūtā un ilgtermiņa bīstamība ir jāvērtē atsevišķi. 

Nosakot ilgtermiņa bīstamību, priekšroka ir dodama pieejai, kuras pamatā ir dati par hronisko 
toksicitāti. Šādi dati bieži ir pieejami par metālu biopieejamajām formām.  

Tālāk ir aprakstītas šādas diagrammu veidā attēlotas shēmas, kas tiek izmantotas, lai noteiktu 
metālu un to savienojumu akūto un ilgtermiņa bīstamību ūdens videi:  

IV.5.2.1. (metālu akūtās bīstamības klasificēšana);

IV.5.2.2.a. un IV.5.2.2.b. (metālu ilgtermiņa bīstamība);

IV.5.3.1. (metālu savienojumu akūtās bīstamības klasificēšana);

IV.5.3.2.a. un IV.5.3.2.b. (metālu savienojumu ilgtermiņa bīstamība).

Shēmās parādīti vairāki posmi, kuros dati tiek izmantoti lēmumu pieņemšanai. Klasificēšanas 
shēmu mērķis nav ģenerēt jaunus datus par ekotoksicitāti. Ja nav ticamu datu, būs jāizmanto 
visi pieejamie dati un eksperta slēdziens. 

Nākamajās nodaļās atsauces uz akūtās un hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību attiecas uz 
datiem, kas tiks izmantoti metālu vai to savienojumu bīstamības kategoriju piešķiršanai. 

Apsverot metālu savienojumu akūtās un hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību raksturojošos 
datus, ir svarīgi nodrošināt, lai klasificēšanas pamatošanai izmantojamās datu vērtības ir 
izteiktas kā klasificējamā metāla savienojuma molekulmasa. Tā ir tā saucamā korekcija pēc 
molekulmasas, tādēļ, lai gan lielākā daļa datu par metāliem ir izteikta, piemēram, kā metālu vai 
to jonu koncentrācija (mg/l), šī vērtība ir jākoriģē pēc attiecīgā metāla savienojuma 
molekulmasas. Tādējādi:  

akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai  = metāla savienojuma akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība = metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība x (metāla savienojuma 
molekulmasa/metāla atommasa).  

hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai  = metāla savienojuma hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība = metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība x (metāla savienojuma 
molekulmasa/metāla atommasa).  

IV.5.2 Metālu klasificēšanas stratēģijas 

Uzmanību! Akūtā un ilgtermiņa bīstamība ir jāvērtē atsevišķi. 

IV.5.2.1 Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu akūto bīstamību ūdens videi

Šajā nodaļā ir aprakstīta shēma, kas tiek izmantota, lai noteiktu metālu un to savienojumu 
akūto bīstamību ūdens videi, un tā diagrammas veidā parādīta IV.5.2. a) attēlā.  

Kad vērtējamā metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība ir lielāka par 1 mg/l, akūtās 
bīstamības klasificēšanas shēmā metāls vairs nav jāņem vērā.  

Kad vērtējamā metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība nav lielāka par 1 mg/l, jāņem 
vērā pieejamie dati par to, kādā ātrumā un daudzumā var veidoties attiecīgā metāla joni. Lai 
dati par ātrumu un daudzumu būtu ticami un izmantojami, tie par 7 dienu periodu jāiegūst 
saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu. 

Kad saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu ir pieejami 7 dienas ilga testa dati, rezultāti 
klasificēšanai tiek izmantoti, ievērojot šādu nosacījumu:  
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metāls ir klasificējams kategorijā “akūts 1”, ja pēc 7 dienām (vai ievērojami agrāk) 
izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l ir lielāka par akūtās 
ekotoksicitātes etalonvērtību, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta 
noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu).  

IV.5.2. a) attēls. Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu akūto bīstamību ūdens videi

Ir pieejami 7 dienas ilga 
pārveidošanās/šķīšanas testa 

rezultāti 

Nē Nav iespējams klasificēt akūto 
bīstamību ūdens videi – dati nav 

pietiekami 

Jā 

Pie koncentrācijas 1 mg/l 
piesātinājuma pakāpe nav 

mazāka par izšķīdušās formas 
akūtās ekotoksicitātes 

etalonvērtību 

Jā Klasificē kā “akūts 1” un 
pievieno m koeficientu (sk. 

IV.5.4. apakšnodaļu)

Nē Neklasificē 

IV.5.2.2 Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu ilgtermiņa bīstamību ūdens videi

Šajā nodaļā ir aprakstīta shēma, kas tiek izmantota, lai noteiktu metālu un to savienojumu 
ilgtermiņa bīstamību ūdens videi, un tā diagrammas veidā parādīta IV.5.2.2. a) un 
IV.5.2.2. b) attēlos.

Metālus ir iespējams klasificēt pēc to ilgtermiņa bīstamības ūdens videi:

1) izmantojot etalondatus par hronisko toksicitāti, kad tie ir pieejami, vai

2) izmantojot aizstājēja pieeju, ja nav pieejami piemēroti etalondati par hronisko
toksicitāti.

Ja ir pieejami atbilstīgi dati par hronisko ekotoksicitāti (hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību), 
ir izmantojama IV.5.2.2.1. nodaļā aprakstītā pieeja, kas paredz hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtību salīdzināšanu ar 28 dienas ilga pārveidošanās/šķīšanas testa laikā iegūtiem 
etalondatiem, bet pārējos gadījumos ir izmantojama aizstājēja pieeja (sk. IV.5.2.2.2 
apakšnodaļu).  
IV.5.2.2.1. Pieeja, pamatojoties uz pieejamajiem etalondatiem par hronisko toksicitāti

Kad vērtējamā metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība ir lielāka par 1 mg/l, 
klasificēšanas shēmā metāls vairs nav jāņem vērā. 

Kad vērtējamā metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība nav lielāka par 1 mg/l, ir 
jāņem vērā pieejamie dati par to, kādā ātrumā un daudzumā var veidoties attiecīgā metāla joni. 
Lai dati par ātrumu un daudzumu būtu ticami un izmantojami, tie par 28 dienu periodu jāiegūst 
saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu. 

Kad pārveidošanās/šķīšanas testa dati nav pieejami, ir izmantojama aizstājēja pieeja (sk. 
5.2.2.2. apakšnodaļu).  
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Kad ir pieejami saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu iegūti 28 dienu dati, klasificēšanas 
atvieglošanai rezultāti tiek izmantoti, ievērojot šādus nosacījumus:  

a) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja izšķīdušo metāla jonu koncentrācija
pie piesātinājuma pakāpes 0,1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes
etalonvērtību, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (skatīt
IV.5.4. apakšnodaļu), vai

b) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja izšķīdušo metāla jonu koncentrācija
pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību.

Ja ir pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 

c) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja izšķīdušo metāla jonu koncentrācija
pie piesātinājuma pakāpes 0,01 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes
etalonvērtību, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4.
apakšnodaļu), vai

d) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja izšķīdušo metāla jonu koncentrācija
pie piesātinājuma pakāpes 0,1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes
etalonvērtību, vai

e) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 3”, ja izšķīdušo metāla jonu koncentrācija
pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību.

Ja 28 dienas ilga pārveidošanās/šķīšanas testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija 
pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l ir mazāka par attiecīgā metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtību, ilgtermiņa bīstamība nav jāklasificē.  

IV.5.2.2.2 Aizstājēja pieeja

Kad vērtējamā metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība nav lielāka par 100 mg/l, jāņem 
vērā pieejamie dati par to, kādā ātrumā un daudzumā var veidoties attiecīgā metāla joni. Lai 
dati par ātrumu un daudzumu būtu ticami un izmantojami, tie par 7 dienu periodu jāiegūst 
saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu. 

 Kad pārveidošanās/šķīšanas testa dati nav pieejami, t. i., nav nepārprotamu un pietiekami 
ticamu datu, kas pierāda, ka nenotiek pārveidošanās par metāla joniem, ir piemērojama 
drošības klasifikācija (iedalīšana kategorijā “hronisks 4”), jo tiek uzskatīts, ka pazīstamo 
šķīstošo formu klasificējamā toksicitāte rada pietiekami nopietnas bažas. 

 Kad ir pieejami pārveidošanās/šķīšanas testa dati, klasificējot jāievēro šādi nosacījumi: 

a) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja 7 dienas ilga pārveidošanās testa
laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie zemas piesātinājuma pakāpes
(1 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību, turklāt šādā klasificēšanā
jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu);

b) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja 7 dienas ilga pārveidošanās testa
laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie vidējas piesātinājuma pakāpes
(10 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību;

c) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 3”, ja 7 dienas ilga pārveidošanās testa
laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie augstas piesātinājuma pakāpes
(100 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību;

d) metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 4”, ja 7 dienas ilga pārveidošanās testa
laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie augstas piesātinājuma pakāpes
(100 mg/l) ir mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību.
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IV.5.2. b) attēls. Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu ilgtermiņa bīstamību ūdens videi.

Vai ir zināma hroniskās ekotoksicitātes 

etalonvērtība? 

JĀ 

Hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība ir < 1 mg/l 

NĒ Neklasificē ilgtermiņa 
bīstamību ūdens videi 

JĀ 
Sk. IV.5.2. c)  attēlu 

NĒ 
Ir pieejami 28 dienas ilga 

pārveidošanās/šķīšanas testa 
rezultāti 

JĀ 

JĀ 
Vai ir pierādījumi par ātru 

pārveidošanos vidē? 
NĒ 

Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m koeficientu 
(sk. IV.5.4. nodaļu) 

JĀ Pie koncentrācijas 
0,01 mg/l 

piesātinājuma pakāpe 
nav mazāka par 

izšķīdušās formas 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Pie koncentrācijas 
0,1 mg/l 

piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par izšķīdušās 
formas hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

JĀ 

Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m koeficientu 
(sk. IV.5.4. nodaļu) 

NĒ NĒ JĀ 

Klasificē kā 
“hronisks 2” 

JĀ Pie koncentrācijas 0,1 
mg/l piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par izšķīdušās formas 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Pie koncentrācijas 1 
mg/l piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par izšķīdušās formas 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Klasificē kā 
“hronisks 2” 

NĒ NĒ 

Klasificē kā 
“hronisks 3” 

JĀ Pie koncentrācijas 1 
mg/l piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par izšķīdušās formas 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

NĒ 

Neklasificē ilgtermiņa bīstamību 

ūdens videi 
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IV.5.2. c) attēls. Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu ilgtermiņa bīstamību ūdens videi,
ja nav piemērotu datu par hroniskās toksicitātes etalonvērtībām un (vai)
pārveidošanās/šķīšanas testa datu

Vai ir zināma akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība, un vai tā ir 
≤ 100 mg/l? 

NĒ Nav iespējams klasificēt 
ilgtermiņa bīstamību ūdens 
videi – dati nav pietiekami 

JĀ 

Ir pieejami 7 dienas ilga 
pārveidošanās/šķīšanas testa 
rezultāti 

NĒ Klasificē kā “hronisks 4”, ja 
nav piemērojama kategorija 
“akūts 1” 

JĀ JĀ NĒ 

Vai ir pierādījumi par ātru 
pārveidošanos vidē bez 
bioakumulācijas? 

JĀ Vai ir zināma hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība, un vai tā ir ≤ 1 mg/l? 

NĒ 

Pie koncentrācijas 1 mg/l 
piesātinājuma pakāpe nav mazāka 
par izšķīdušās formas akūtās 
ekotoksicitātes etalonvērtību 

JĀ 
Klasificē kā “hronisks 1” un pievieno 
m koeficientu (sk. IV.5.4. nodaļu) 

NĒ 

Pie koncentrācijas 10 mg/l 
piesātinājuma pakāpe nav mazāka 
par izšķīdušās formas akūtās 
ekotoksicitātes etalonvērtību 

JĀ 

Klasificē kā “hronisks 2” 

NĒ 

Pie koncentrācijas 100 mg/l 
piesātinājuma pakāpe nav mazāka 
par izšķīdušās formas akūtās 
ekotoksicitātes etalonvērtību 

JĀ 
Klasificē kā “hronisks 3” 

NĒ 

Klasificē kā “hronisks 4” 
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IV.5.3 Metālu savienojumu klasificēšanas stratēģijas 

Uzmanību! Akūtā un ilgtermiņa bīstamība ir jāvērtē atsevišķi. 

Metāla savienojums tiks uzskatīts par viegli šķīstošu, ja:  

o 24 stundu šķīdības skrīninga testā noteiktā vai, piemēram, pēc šķīdības
konstantes aprēķinātā šķīdība ūdenī nav mazāka par izšķīdināto metāla jonu
koncentrācijas radīto akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību vai

o šādi dati nav pieejami, t. i., nav nepārprotamu un pietiekami ticamu datu, kas
pierāda, ka nenotiks pārveidošanās par metāla joniem.

Jāievēro piesardzība attiecībā uz metālu savienojumiem, kuru šķīdība ir tuva akūtās toksicitātes 
etalonvērtībai, jo šķīdības noteikšanas apstākļi var nozīmīgi atšķirties no akūtās toksicitātes 
testēšanas apstākļiem. Šādos gadījumos ieteicams izmantot šķīdības skrīninga testa rezultātus.  

Metālu savienojumi, kuru šķīdība ūdenī ir mazāka par 24 stundas ilga šķīdības skrīninga testa 
laikā noteikto vai pēc šķīdības konstantes aprēķināto akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību, ir 
uzskatāmi par vāji šķīstošiem metālu savienojumiem.  

IV.5.3.1 Klasificēšanas stratēģijas, nosakot metālu savienojumu akūto bīstamību ūdens videi

Šajā nodaļā ir aprakstīta shēma, kas tiek izmantota, lai noteiktu metālu savienojumu akūto 
bīstamību ūdens videi, un tā diagrammas veidā parādīta IV.5.2. d) attēlā. Kad pēc vielas 
molekulmasas koriģētā vērtējamo metālu jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība (turpmāk 
saukta par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībuvielai) ir lielāka par 1 mg/l, nav jāapsver tālāka 
metālu savienojumu vērtēšana saskaņā ar akūtās bīstamības klasificēšanas shēmu.  

Kad akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai nav lielāka par 1 mg/l, jāņem vērā pieejamie dati 
par to, kādā ātrumā un daudzumā no metāla savienojuma var veidoties attiecīgā metāla joni. 
Lai šādi dati būtu ticami un izmantojami, tie jāiegūst saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā 
iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu.  

Viegli šķīstošie metālu savienojumi 

Ja akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir ≤ 1 mg/l, metāla savienojums ir klasificējams 
kategorijā “akūts 1”, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. 
IV.5.4. apakšnodaļu).

Vāji šsķītošie metālu savienojumi 

Kad ir pieejami saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu 7 dienas ilga testa dati, rezultāti 
vāji šķīstošu metālu savienojumu klasificēšanai tiek izmantoti, ievērojot šādu nosacījumu:  

metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “akūts 1”, ja pēc 7 dienām (vai 
ievērojami agrāk) izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l 
ir lielāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī 
m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4 apakšnodaļu).  
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IV.5.2. d) attēls  Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu savienojumu akūto bīstamību
ūdens videi

Vai savienojums ir viegli 
šķīstošs (šķīdība nav 
mazāka par akūtās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību)? 

JĀ Akūtās 
ekotoksicitātes 

etalonvērtībavielai ir 
≤ 1 mg/l 

JĀ Klasificē kā 
“akūts 1” un 

pievieno 
m koeficientu (sk. 
IV.5.4. apakšnodaļu)

NĒ NĒ Neklasificē akūto 
bīstamību ūdens 

videi  

Ir pieejami 7 dienas ilga 
pārveidošanās/šķīšanas 

testa rezultāti 

NĒ Nav iespējams klasificēt akūto 
bīstamību ūdens videi – dati nav 

pietiekami 

JĀ 

Pie koncentrācijas 1 mg/l 
piesātinājuma pakāpe 

nav mazāka par 
izšķīdušās formas akūtās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

JĀ Klasificē kā “akūts 1” un 
pievieno m koeficientu (skatīt 

IV.5.4. nodaļu)

NĒ Neklasificē akūto bīstamību 
ūdens videi 

IV.5.3.2 Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu savienojumu ilgtermiņa bīstamību ūdens
videi 

Šajā nodaļā ir aprakstīta shēma, kas tiek izmantota, lai noteiktu metālu savienojumu 
ilgtermiņa bīstamību ūdens videi, un tā diagrammas veidā parādīta IV.5.3.2. attēlos (a un b).  

Metālu savienojumus ir iespējams klasificēt attiecībā uz ilgtermiņa bīstamību ūdens videi: 

1) izmantojot etalondatus par hronisko toksicitāti, kad tie ir pieejami, vai

2) izmantojot aizstājēja pieeju, ja nav pieejami piemēroti etalondati par hronisko
toksicitāti.

Ja ir pieejami atbilstīgi dati par hronisko ekotoksicitāti (hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība), ir izmantojama IV.5.3.2.1. nodaļā aprakstītā pieeja, kas paredz izšķīdušo 
metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību salīdzināšanu ar 28 dienas ilga 
pārveidošanās/šķīšanas testa laikā iegūtiem datiem par jonu atbrīvošanos, bet pārējos 
gadījumos ir izmantojama aizstājēja pieeja (sk. IV.5.3.2.2. apakšnodaļu). 
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IV.5.3.2.1 Pieeja, pamatojoties uz pieejamajiem etalondatiem par hronisko toksicitāti

Kad pēc vielas molekulmasas koriģētā vērtējamo metālu jonu hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība (turpmāk saukta par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībuvielai) ir lielāka par 
1 mg/l, nav jāapsver tālāka metālu savienojumu vērtēšana saskaņā ar ilgtermiņa bīstamības 
klasificēšanas shēmu.  

Viegli šķīstošie metālu savienojumi 

Viegli šķīstošie metālu savienojumi tiek klasificēti, pamatojoties uz izšķīdušo metālu jonu 
hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, kas koriģēta pēc vielas molekulmasas (turpmāk saukta 
par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībuvielai).  

Ja nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē: 

a) ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir ≤ 0,1 mg/l, metāla savienojums ir
klasificējams kategorijā “hronisks 1”, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m
koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu), vai

b) ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir no > 0,1 līdz ≤ 1 mg/l, metāla
savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”.

Ja ir pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 

c) ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir ≤ 0,01 mg/l, metāla savienojums ir
klasificējams kategorijā “hronisks 1”, turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m
koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu), vai

d) ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir no > 0,01 līdz ≤ 0,1 mg/l, metāla
savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, vai

e) ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir no > 0,1 līdz ≤ 1 mg/l, metāla
savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 3”.

Vāji šķīstošie metālu savienojumi 

Kad vērtējamā metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība ir lielāka par 1 mg/l, 
klasificēšanas shēmā metāls vairs nav jāņem vērā.  

Kad hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai nav lielāka par 1 mg/l, ir jāņem vērā pieejamie 
dati par to, kādā ātrumā un daudzumā no metāla savienojuma var veidoties attiecīgā metāla 
joni. Lai dati par ātrumu un daudzumu būtu ticami un izmantojami, tie par 28 dienu periodu 
jāiegūst saskaņā ar ANO GHS 10. pielikumā iekļauto pārveidošanās/izšķīšanas protokolu.  

Kad 28 dienu pārveidošanās/šķīšanas testa dati nav pieejami, ir izmantojama aizstājēja pieeja 
(sk. IV.5.3.2.2. apakšnodaļu).  

Kad ir pieejami saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu 28 dienas ilga testa dati, 
klasificējot tiek ievēroti šādi nosacījumi:  

a) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja 28 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma
pakāpes 0,1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, turklāt šādā
klasificēšanā ir jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu), vai

b) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja 28 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma
pakāpes 1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību.

Ja ir pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 
c) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja 28 dienas ilga

pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma
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pakāpes 0,01 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, turklāt šādā 
klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu), vai  

d) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja 28 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma
pakāpes 0,1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, vai

e) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 3”, ja 28 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie piesātinājuma
pakāpes 1 mg/l nav mazāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību.

Ja 28 dienas ilga pārveidošanās/šķīšanas testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija 
pie piesātinājuma pakāpes 1 mg/l ir mazāka par attiecīgā metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtību, ilgtermiņa bīstamība nav jāklasificē.  

IV.5.3.2.2. Aizstājēja pieeja

Viegli šķīstošie metālu savienojumi 

Ja nav pieejami atbilstīgi dati par hronisko toksicitāti un ja vien nav pierādījumu par ātru 
pārveidošanos vidē bez bioakumulācijas (sk. IV.3. un IV.4. nodaļu), viegli šķīstošie metālu 
savienojumi ir klasificējami: 

a) kategorijā “hronisks 1”, ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir ≤ 1 mg/l,
turklāt šādā klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana
(sk. IV.5.4. apakšnodaļu), vai

b) kategorijā “hronisks 2”; ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir no > 1 līdz
≤ 10 mg/l, vai

c) kategorijā “hronisks 3”; ja hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai ir no > 10 līdz
≤ 100 mg/l.

Vāji šķīstošie metālu savienojumi 

Kad akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībavielai nav lielāka par 100 mg/l, ir jāņem vērā pieejamie 
dati par to, kādā ātrumā un daudzumā var veidoties metāla joni. Lai dati par ātrumu un 
daudzumu būtu ticami un izmantojami, tie par 7 dienu periodu jāiegūst saskaņā ar ANO GHS 
10. pielikumā iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu.

Kad 7 dienas ilga pārveidošanās/šķīšanas testa dati nav pieejami, t. i., nav nepārprotamu un 
pietiekami ticamu datu, kas pierāda, ka nenotiek pārveidošanās par metāla joniem, ir 
piemērojama drošības klasifikācija (iedalīšana kategorijā “hronisks 4”). 

Kad ir pieejami saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu iegūti dati, bet atbilstīgā hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība nav zināma, klasificēšanas atvieglošanai rezultāti tiek izmantoti, 
ievērojot šādus nosacījumus: 

a) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 1”, ja 7 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie zemas
piesātinājuma pakāpes (1 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību 
un nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē bez bioakumulācijas, turklāt šādā 
klasificēšanā jāiekļauj arī m koeficienta noteikšana (sk. IV.5.4. apakšnodaļu);  

b) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”, ja 7 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie vidējas
piesātinājuma pakāpes (10 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību 
un nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē bez bioakumulācijas;  

c) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 3”, ja 7 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie augstas
piesātinājuma pakāpes (100 mg/l) nav mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību 
un nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē bez bioakumulācijas;  

d) metāla savienojums ir klasificējams kategorijā “hronisks 4”, ja 7 dienas ilga
pārveidošanās testa laikā iegūtā izšķīdušo metāla jonu koncentrācija pie augstas
piesātinājuma pakāpes (100 mg/l) ir mazāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību 
un nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē bez bioakumulācijas. 
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IV.5.3. e) attēls. Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu savienojumu ilgtermiņa bīstamību
ūdens videi

Vai ir zināma hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtība? 

Nē Sk. IV.5.3. f) attēlu 

Jā 
Nē Vai savienojums ir viegli 

šķīstošs (šķīdība nav 
mazāka par akūtās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību)? 

Jā 

Jā Vai ir pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē? 
Nē 

Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m koeficientu 
(sk. IV.5.4. nodaļu) 

Jā Hroniskās 
ekotoksicitātes 

etalonvērtībavielai 
ir ≤ 0,01 mg/l 

Hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtībaviela

i ir ≤ 0,1 mg/l 

Jā Klasificē kā “hronisks 1” 
un pievieno 

m koeficientu (sk. 
IV.5.4. nodaļu) 

Nē Nē 
Klasificē kā 
“hronisks 2” 

Jā Hroniskās 
ekotoksicitātes 

etalonvērtībavielai 
ir > 0,01 līdz 
≤ 0,1 mg/l 

Hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtībaviela

i ir > 0,1 līdz 
≤ 1 mg/l 

Jā Klasificē kā “hronisks 2” 

Nē Nē 
Klasificē kā 
“hronisks 3” 

Jā Hroniskās 
ekotoksicitātes 

etalonvērtībavielai 
ir > 0,1 līdz 

≤ 1 mg/l 

Nē Neklasificē ilgtermiņa 
bīstamību ūdens videi 

Hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtībavielai ir < 1 mg/l 

Nē Neklasificē ilgtermiņa bīstamību ūdens videi 

Jā 
Ir pieejami 28 dienas ilga 

pārveidošanās/šķīšanas testa 
rezultāti 

Nē Sk. IV.5.3. f) attēlu 

Jā 
Jā Vai ir pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē? Nē 

Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m 
koeficientu (sk. 
IV.5.4. nodaļu) 

Jā 

Jā 

Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m 
koeficientu (sk. 

IV.5.4.) 

Pie koncentrācijas 
0,01 mg/l 

piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Pie 
koncentrācijas 

0,1 mg/l 
piesātinājuma 
pakāpe nav 
mazāka par 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Nē Nē 
Klasificē kā 
“hronisks 2” 

Jā 

Pie koncentrācijas 
0,1 mg/l 

piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību  

Pie 
koncentrācijas 

1 mg/l 
piesātinājuma 
pakāpe nav 
mazāka par 
hroniskās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Jā 

Klasificē kā 
“hronisks 2” 

Nē Nē 
Klasificē kā 
“hronisks 3” Jā 

Pie koncentrācijas 1 
mg/l piesātinājuma 
pakāpe nav mazāka 

par hroniskās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību  

Nē 
Neklasificē ilgtermiņa bīstamību ūdens videi 
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IV.5.3. f) attēls Klasificēšanas stratēģija, nosakot metālu savienojumu ilgtermiņa bīstamību
ūdens videi, ja nav atbilstīgu datu par hroniskās toksicitātes etalonvērtībām un (vai)
pārveidošanās/šķīšanas testa datu
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Vai ir zināma akūtās 
ekotoksicitātes 

etalonvērtība, un vai tā ir 
≤ 100 mg/l? 

Nē Nav iespējams klasificēt ilgtermiņa bīstamību ūdens 
videi – dati nav pietiekami 

Jā 

Vai savienojums ir viegli 
šķīstošs (šķīdība nav 
mazāka par akūtās 

ekotoksicitātes 
etalonvērtību)? 

Jā Vai ir pierādījumi par ātru 
pārveidošanos vidē bez 

bioakumulācijas? 

Jā 

Nē Nē 

Akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtībavielai  ir ≤ 1 mg/l 

Jā Klasificē kā 
“hronisks 1” un 

pievieno m koeficientu 
(sk. IV.5.4. nodaļu) 

Nē 

Akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtībavielai  ir > 0,1 līdz ≤ 10 

mg/l 

Jā Klasificē kā 
“hronisks 2” 

Nē 

Akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtībavielai  ir > 10 līdz 

≤ 100 mg/l 

Jā Klasificē kā 
“hronisks 3” 

Vai ir pieejami 7 dienas 
ilga 

pārveidošanās/šķīšanas 
testa rezultāti? 

Nē Klasificē kā “hronisks 4”, ja 
nav piemērojama kategorija 

“akūts 1” 

Jā Jā 

Vai ir pierādījumi par ātru 
pārveidošanos vidē bez 

bioakumulācijas? 

Jā Vai ir zināma hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība, un 
vai tā ir ≤ 1 mg/l? 

Nē Nav iespējams 
klasificēt ilgtermiņa 

bīstamību ūdens videi – 
dati nav pietiekami 

Nē 

Pie koncentrācijas 1 mg/l 
piesātinājuma pakāpe nav 

mazāka par akūtās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Jā Klasificē kā “hronisks 1” un 
pievieno m koeficientu (skatīt 
IV.5.4. nodaļu)

Nē 

Pie koncentrācijas 10 mg/l Jā Klasificē kā “hronisks 2” 

Nē 

Pie koncentrācijas 100 
mg/l piesātinājuma pakāpe 

nav mazāka par akūtās 
ekotoksicitātes 
etalonvērtību 

Jā Klasificē kā “hronisks 3” 

Nē Klasificē kā “hronisks 2” 
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IV.5.4 Metālu un to neorganisko savienojumu m koeficienta noteikšana 

Bīstamības klasei “Bīstami ūdens videi” specifiskās robežkoncentrācijas (SCL) nav 
piemērojamas, un to vietā tiek izmantots m koeficienta jēdziens.  

Vielas m koeficienti tiek izmantoti, piemērojot summēšanas metodi, kad tiek klasificēti 
maisījumi, kas satur vielas, kuras jau klasificētas kā ļoti toksiskas. Vielas m koeficienta 
jēdziens ir ieviests, lai, klasificējot maisījumus, piešķirtu lielāku nozīmi ļoti toksiskām 
vielām. Vielas m koeficienti ir piemērojami tikai tādu vielu koncentrācijai, kuras 
klasificētas kā bīstamas ūdens videi (kategorijā “akūts 1” un “hronisks 1” iekļauto vielu 
koncentrācijai), un tiek izmantoti, lai ar summēšanas metodi klasificētu šādas vielas saturošus 
maisījumus. Tomēr m koeficienti ir specifiski konkrētām vielām, un ir būtiski, lai vielu 
klasificēšanas laikā tie jau būtu noteikti.  

Vielas m koeficientiem jābūt noteiktiem saskaņā ar CLP regulas 10. panta nosacījumiem, un tie 
ir atrodami Klasifikācijas un marķēšanas (C&L) sarakstā. 

Atbilstoši CLP regulas 10. panta 4. punkta prasībām, ja m koeficients nav noteikts, CLP 
regulas VI pielikumā paredzētās harmonizētās klasificēšanas mērķiem tas jānosaka ražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam. 

 Šķīstošajiem metālu savienojumiem m koeficienti tiek piemēroti tāpat kā organiskajām vielām 
(sk. IV.5.4. a)  tabulu).

Vāji šķīstošo metālu savienojumu un metālu m koeficienti ir aprēķināmi pārveidošanās/
šķīšanas testā attiecīgi pēc 7 un 28 dienām pie piesātinājuma 1 mg/l pēc noteiktās 
izšķīdušo metāla jonu koncentrācijas un izšķīdušo metāla jonu ekotoksicitātes etalonvērtības 
attiecības, ņemot vērā IV.2.3. nodaļā minētos apsvērumus. Ja šī attiecība ir:  

• mazāka par 10, piemērojamais m koeficients ir 1;

• 10 līdz < 100, m koeficientam jābūt 10;

• 100 līdz < 1000, m koeficientam jābūt 100.

Turpina intervālos ar koeficientu 10. 

IV.5.4. a) tabula. Neorganisko vielu m koeficienti

Akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība (mg/l) 

m koeficienti 

0,1 < akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība < 1 

1 

0,01 < akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība < 0,1 

10 

0,001 < akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība < 0,01 

100 

0,0001 < akūtās ekotoksicitātes 
etalonvērtība < 0,001 

1000 

Turpina intervālos ar 
koeficientu 10 

10 000 
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Hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība (mg/l) 

m koeficients 

Nenotiek ātra 
pārveidošanās 

vidē 

Notiek ātra 
pārveidošanās 

vidē 

0,1 < hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība 

< 1 

1 1 

0,01 < hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība 

< 0,1 

10 1 

0,001 < hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība 

< 0,01 

100 10 

0,0001 < hroniskās 
ekotoksicitātes etalonvērtība 

< 0,001 

1000 100 

Turpina intervālos ar 
koeficientu 10. 

IV.5.5 Daļiņu lielums un virsmas laukums 

Virsmas laukums ir izšķiroši svarīgs parametrs, jo jebkuras testējamā virsmas laukuma 
pārmaiņas var nozīmīgi ietekmēt attiecīgajā laika intervālā atbrīvoto metālu jonu līmeni, tādēļ 
pārveidošanās testa vajadzībām jāfiksē daļiņu lielums vai virsmas laukums, un tas pieļauj 
salīdzinošu klasificēšanu, pamatojoties tikai uz piesātinājuma līmeni. Dati klasificēšanai parasti ir 
jāiegūst, izmantojot vissīkākās tirdzniecībā pieejamās daļiņas, lai noteiktu pārveidošanās 
apjomu. Ir iespējami gadījumi, kad par konkrētu metāla pulveri iegūtie dati netiek uzskatīti par 
piemērotiem metāliem kompaktā formā klasificēšanai. Piemēram, kad ir iespējams pierādīt, ka 
testētais pulveris ir strukturāli atšķirīgs materiāls (piemēram, atšķiras tā kristalogrāfiskā 
struktūra) un (vai) tas ir ražots, izmantojot īpašu procesu, un parasti nav iegūts no metāla 

kompaktā formā, kompaktā formā metāla klasificēšanas pamatā var būt vairāk reprezentatīvu 
daļiņu lieluma un virsmas laukuma testēšanas dati, ja tādi ir pieejami. Pulveri var klasificēt 
atsevišķi, pamatojoties uz datiem, kas par to ir iegūti, tomēr normālos apstākļos nav 
paredzams, ka par vienu un to pašu metālu būs vairāk nekā divi klasificēšanas ieteikumi.  

Metālus, kuru daļiņu diametrs ir mazāks par standarta (1 mm), katrā konkrētajā gadījumā var 
testēt atsevišķi. Piemēram, kad daļiņas ir iegūtas, izmantojot atšķirīgas ražošanas metodes, vai 
kad salīdzinājumā ar metālu kompakto formu ir palielināts daļiņu šķīdības ātrums vai 
reaģētspēja, ir nepieciešama stingrāka klasificēšana. 

Testētais un (vai) klasificēšanai un marķēšanai izmantotais daļiņu lielums ir atkarīgs no 
vērtējamās vielas un parādīts nākamajā tabulā. 

Veids Daļiņu lielums Komentāri 
Metālu savienojumi Vismazākās reprezentatīvās 

tirdzniecībā pieejamās 
daļiņas  

Nekad nav lielākas par 1 mm 

Metālu pulveri Vismazākās reprezentatīvās 
tirdzniecībā pieejamās 
daļiņas 

Var būt nepieciešami citi 
informācijas avoti, ja ir 
atšķirīgas kristalogrāfiskās 
vai morfoloģiskās īpašības 

Metāli kompaktā 
formā 

1 mm Standarta lielums var tikt 
mainīts, ja ir pietiekams 
pamatojums  
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Metālie kompaktā formā parasti tiek testēti pēc sasmalcināšanas 1 mm lielās daļiņās. Tāpat arī 
pārveidošanās/šķīšanas testos ar materiāliem, kam ir atšķirīgs virsmas laukums, ir iegūstami 
ļoti ticami šķīšanas kinētikas vienādojumi, kas ļauj noteikt “daļiņu kritisko diametru” (CPD) 
atbilstīgam piesātinājumam, lai novērtētu akūto un ilgtermiņa bīstamību.  

Attiecībā uz vairākumu metālu un dažiem metālu savienojumiem saskaņā ar ANO GHS 10. 
pieliku mā iekļauto pārveidošanās/šķīšanas protokolu ir iespējams noskaidrot korelāciju starp 
metāla jonu koncentrāciju pēc noteikta laika kā testējamās formas virsmas laukuma funkciju 
atkarībā no piesātinājuma. Šāda korelācija jānosaka protokolā norādītajos atbilstīgajos pH 
diapazonos. Šādos gadījumos, izmantojot kritiskā virsmas laukuma pieeju, var būt iespējams 
aprēķināt no atšķirīga lieluma daļiņām izšķīdināto metālu jonu koncentrāciju pie attiecīgā pH 
līmeņa (Skeaff et. al., 2000) Izmantojot šo korelāciju un saistību ar atbilstīgajiem datiem noteikt 
kritisko virsmas laukumu (CSA) vielai, kas nosaka L(E)C50 vērtību videi. Pēc tam konvertē 
kritisko virsmas laukumu par daļiņu kritisko diametru jeb CPD (sk. C piemēru IV.7.3. nodaļā). 
Vērtējot akūto un ilgtermiņa bīstamību, daļiņu kritiskais diametrs pie atbilstīga masas 
piesātinājuma ir izmantojams:  

• pulvera klasifikācijas kategorijas noteikšanai, pamatojoties uz smalkākā tirdzniecībā
pieejamā pulvera īpašībām, un

• precīzai metālu kompaktā formā klasificēšanai, izmantojot standarta lieluma (1 mm)
daļiņas.

Izmantojot kritiskā virsmas laukuma pieeju un pamatojoties uz iepriekš kvantitatīvi noteikto 
metālu jonu atbrīvošanos atkarībā no atšķirīgas metālu piesātinājuma pakāpes, tiek izstrādāts 
metālu jonu atbrīvošanās prognozēšanas vienādojums, kurš korelē ar eksperimentāli noteikto 
virsmas laukumu un attiecīgo aprēķināto līdzvērtīgo daļiņu diametru. Kritiskā virsmas laukuma 
pieeja pamatojas uz to, ka metālu jonu atbrīvošanās ir atkarīga no vielas virsmas 
laukuma un ka atbrīvošanās ir prognozējama, kad ir noteikta šī sakarība. Kritiskais virsmas 
laukums jeb CSA ir attiecība starp virsmas laukuma piesātinājumu (mm2/l) un vidi, kurā 
noteikta izvēlētā ekotoksicitātes etalonvērtība. Termins “virsmas laukums” ir eksperimentāli 
noteiktais metāla parauga specifiskais virsmas laukums (m2/g). Eksperimentāli noteiktais 
specifiskais kritiskais virsmas laukums (SAcrit) (m2/g) ir eksperimentāli noteiktais specifiskais 

virsmas laukums pie atbilstošas zemas, vidējas un augstas piesātinājuma pakāpes, un tas 
metālu un to savienojumu klasificēšanas shēmā ir saistīts ar attiecīgajām akūto un ilgtermiņa 
toksicitāti ūdens videi raksturojošajām klasifikācijas kategorijām.  

Parastais vienādojums, kas saista attiecīgo vielu, ūdens vidi, pH vērtību un aiztures laiku, ir 
šāds:  

log (CMe(aq) mg/l) = a + b log (Ameas) 

CMe(aq) = ir izšķīdināto metāla jonu kopējā koncentrācija (mg/l) pēc konkrētā testēšanas laika 
(piemēram, 168 stundām, testējot pārveidošanos saistībā ar akūto toksicitāti) 
noteiktos apstākļos (pie noteikta pH līmeņa specifiskā vidē utt.), un tā noteikta 
pārveidošanās/šķīšanas testos pie atšķirīga virsmas laukuma piesātinājuma;  
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a un b = ir regresijas koeficienti; 

Ameas = ir sākotnējais virsmas laukuma piesātinājums mm2/l [vienāds ar (eksperimentāli 
noteikto specifisko virsmas laukums jeb SA m2/g) x (vielas masas piesātinājums g/l ) 
x 106], kad SA ir noteikts ar Brunauera-Emeta-Tellera (BET) slāpekļa adsorbcijas-
desorbcijas metodi. 

IV.5.6 Metālu un to savienojumu maisījumu klasificēšana 

Vienkārši metālu vai to savienojumu maisījumi ir vērtējami tāpat kā parastie maisījumi 
un klasificējami saskaņā ar 4.1.4. noodaļā aprakstītajiem maisījumu klasificēšanas 
nosacījumiem, jo parasti to toksicitāte ir atkarīga no to sastāvdaļu toksicitātes. Rūdas, 
koncentrāti un nenoskaidrota mainīga sastāva neorganiskās vielas (UVCB) CLP regulas izpratnē 
tiek uzskatītas par vielām, tomēr to klasificēšanā ir jāievēro vispārējie 
maisījumiem piemērojamie nosacījumi, ja vien par vērtējamajiem minerāliem nav pieejami 
specifiski dati par ekotoksicitāti. 

Rūdas, koncentrāti un neorganiskās UVCB CLP regulas kontekstā tiek uzskatītas par vielām. 
Ja nav pieejami specifiski dati par vielas ekotoksicitāti, tos klasificējot var vērtēt 
saskaņā ar maisījumiem piemērojamajiem nosacījumiem. Metalurģijas nozarē ir izstrādāti 
klasificēšanas paņēmieni, kas ļauj identificēt šo sarežģīto materiālu bīstamību un to radīto 
apdraudējumu videi, integrējot visus šo vadlīniju aspektus un informāciju par 
mineraloģ iskajām un citām metāliem tipiskajām īpašībām. 

CLP regulā metālu sakausējumi tiek saukti par īpašiem pagatavojumiem, jo to (eko)toksicitāte 
atšķiras no attiecīgajām atsevišķo sastāvdaļu īpašībām. Plašāka informācija par sakausējumu 
un citu metālus saturošo sarežģīto materiālu klasificēšanu saistībā ar bīstamību videi ir 
sniegta tālāk.  

IV.5.6.1 Sakausējumu un sarežģītu metālus saturošu materiālu klasificēšana

Metālu sakausējumi vai to ražošanas produkti nav vienkārši metālu vai to savienojumu 
maisījumi, jo sakausējumu īpašības nepārprotami atšķiras no klasiska tā metālisko 
sastāvdaļu maisījuma īpašībām. Šīm sastāvdaļām raksturīgo īpašību dēļ šķīdība var būtiski 
atšķirties no šķīdības, kas novērota katrai sakausējuma atsevišķajai sastāvdaļai 
(piemēram, no tīriem metāliem joni atbrīvojas atšķirīgā ātrumā un apjomā nekā no 
sakausējumiem). Ātrums un apjoms, kādā sakausējuma sastāvdaļa reaģē ar vidi, 
pārveidojoties par šķīstošām formām, ir nosakāms, tāpat kā tas tiek noteikts metāliem 
(izmantojot ANO GHS 10. pielikumā iekļauto OECD pārveidošanās/šķīšanas testu) tomēr 
sakausējumi bieži reaģē lēni un ierobežotā apjomā, tā vēl vairāk apgrūtinot pārveidošanās/
šķīšanas protokola izmantošanu. Īpaša piesardzība ir jāievēro saistībā ar noteikšanas 
robežvērtību un precīzu mērāmā virsmas laukuma noteikšanu. Sakausējumu sākotnējās 
testēšanas rezultāti, kas iegūti saskaņā ar pārveidošanās/šķīšanas protokolu, liecina, ka tas 
var būt noderīgs, tomēr šajā aspektā ir ieteicams ievērot arī citus papildu norādījumus.  

Sarežģītākas metālus vai to savienojumus saturošas neorganiskas vielas, piemēram, rūdas 
un koncentrāti, nav vienkārši metālu vai to savienojumu maisījumi. Šīm sastāvdaļām 
raksturīgo īpašību dēļ šķīdība var būtiski atšķirties no šķīdības, kas novērota katrai sakausējuma 
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atsevišķajai sastāvdaļai (piemēram, no rūdām vai koncentrātiem metālu joni atbrīvojas atšķirīgā 
ātrumā un apjomā nekā no tīriem metāliem). Neviens no šiem materiāliem parasti nav viegli 
šķīstošs nekādā ūdens vidē, turklāt šie materiāli no daļiņu lieluma un sastāva viedokļa 
mikroskopiskā vai makroskopiskā mērogā bieži ir neviendabīgi, tādēļ ir jāizmanto pietiekami 
daudz materiāla, lai vērtētu izšķīdināmo vielu daudzumu, t. i., šķīdību ūdenī un (vai) apjomu, 
kādā metāli spēj reaģēt ar vidi, pārveidojoties par ūdenī šķīstošām formām (šajā nolūkā ir 
izmantojami, piemēram, pārveidošanās/šķīšanas testi). Šajā ziņā attiecībā uz sarežģītiem 
metālu maisījumiem ir nepieciešami arī citi papildu norādījumi. 

Sakausējumu un sarežģītu metālus saturošo materiālu (piemēram, rūdu, koncentrātu un 
izdedžu) ekotoksicitātes validēšana var būt nozīmīga daudzos gadījumos, kad ir iespējama 
konkurējoša metālu saistīšanās ar abiotiskajām un bioloģiskajām piesaistes vietām, bet tas 
nenozīmē, ka būs derīga summēšanas metode, un var būt vajadzīga papildinformācija. 

Tādējādi ekotoksicitātes validēšanas laikā iegūtā informācija var būt noderīga situācijās, kad ar 
pieejamajiem datiem par toksicitāti ir saistītas būtiskas neskaidrības. Ekotoksicitātes validēšanai 
ir izmantojami testu rezultāti, kas par visjutīgākajām sugām ir iegūti apstākļos, kad izšķīdušo 
jonu koncentrācija atbilst tai, kas izmantota pārveidošanās/šķīšanas testēšanas vidē, tomēr tieši 
izmantot pārveidošanās/šķīšanas testēšanas vidē iegūto informāciju par ekotoksicitāti nav 
ieteicams, jo ir maz ticams, ka šīs vides sastāvs atbildīs testēšanas standarta videi, kas 
nodrošina līdzvērtīgu dzīvildzi un (vai) vairošanās spēju. Tas nozīmē, ka ekotoksicitāte ir 
testējama standarta vidē ar metāla koncentrāciju, kas ekvivalenta tai, kura ir faktiski noteikta 
pārveidošanās/šķīšanas testēšanas vidē.  
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IV.7 Lemšana par klasifikāciju: metālu un to savienojumu piemēri 

Piemēru saraksts 
o A piemērs: šķīstošs metāla savienojums, par kuru ir pieejami akūtās un hroniskās

toksicitātes dati, bet nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē [Me2(SO4)2].

o B piemērs: vāji šķīstošs metāla savienojums, par kuru ir pieejami akūtās un hroniskās
toksicitātes dati, dati par pārveidošanos un izšķīšanu pēc 7 dienām (maza piesātinājuma
apstākļos) un pēc 28 dienām (tikai maza un vidēja piesātinājuma apstākļos), bet nav
pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē.

o C piemērs: pulverveida metāls un metāls kompaktā formā, par kuriem ir pieejami akūtās
un hroniskās toksicitātes dati, dati par pārveidošanos un izšķīšanu pēc 7 dienām (maza,
vidēja un liela piesātinājuma apstākļos) un pēc 28 dienām (tikai liela piesātinājuma
apstākļos), bet nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē.

• Paskaidrojoša piebilde par D piemēru: ir izmantojama kritiskā virsmas laukuma pieeja.

o D piemērs: šķīstoša metāla sāls bīstamības klasificēšana, ja notiek strauja pārveidošanās
vidē ar sastāva pārmaiņām ūdens slānī.
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IV.7.1 A piemērs: šķīstošs metāla savienojums, par kuru ir pieejami akūtās un 
hroniskās toksicitātes dati, bet nav pierādījumu par ātru pārveidošanos vidē 
[Me2(SO4)2] 

107 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 
108 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008) vai 
OECD vadlīnijām/piezīmes 

Dati saskaņā ar pārveidošanās/izšķīšanas protokolu 

24 stundu skrīninga tests, kad 

piesātinājuma pakāpe ir 100 mg/l 

pH 6: 6240 μg/l 

pH 8: 840 μg/l 

Metālu TDp tests, GLP prasības nav 
ievērotas 

7 dienu TDp tests Nav piemērojams 

28 dienu TDp tests Nav piemērojams 

Metāla jonu un vielas molekulmasas attiecība 

60/312 

Metāla jonu akūtā toksicitāte ūdens videi107 

Zivis: Oncorhynchus mykiss 120 μg/l (96 stundu LC50) 
pie pH 7,8 

106 μg/l (96 stundu LC50 
pie pH 7,8  

104 μg/l (96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  

78 μg/l (96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  

(vidējā vērtība sugai – 
102 μg/l pie pH 7,8  

C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas

C.1./statisks, LLP prasības nav
ievērotas

C.1./statisks, LLP prasības ir
ievērotas

C.1./statisks, LLP prasības nav
ievērotas

Vēžveidīgie: Daphnia magna 180 μg/l (48 stundu EC50) 
pie pH 8 

C.2./statisks, LLP prasības
nav ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus subspicatus

Lemna gibba 

154 μg/l(72 stundu ErC50) 
pie pH 8 

670 μg/l (7 dienu ErC50) 
pie pH 8  

C.3./statisks,
LLP prasības ir ievērotas

C.26./daļēji statisks,
LLP prasības ir ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi108 

Zivis: Danio rerio 24 μg/l (28 dienu 
NOEC) pie pH 6  

87 μg/l (28 dienu 
NOEC) pie pH 8  

OECD 210. tests/28 dienu 
caurplūdes tests, LLP prasības 
nav ievērotas  

OECD 210. tests/28 dienu 
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Pārveidošanās un izšķīšana:  

• viela iztur 24 stundu pārveidošanās/izšķīšanas testu pie pH 6, ja izšķīšana pie
piesātinājuma 100 mg/l ir 6240 μg/l → šķīstošā jona akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība
ir 102 μg/l pie pH 7,8.

Akūtā toksicitāte ūdens videi: 

• akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību pamato dati par zivīm. Dati par mazāko pH vērtību
diapazonu nav pieejami;

• metālu savienojumu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība ir 102 x [312/(2 x 60)] =
265 μg/l.

Pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 

• informācija nav pieejama, tādēļ viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav raksturīga strauja
pārveidošanās normālu vides procesu laikā.

Hroniskā toksicitāte ūdens videi: 

• metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība ūdens vidē, pamatojoties uz
mazākajām pieejamajām toksicitāti raksturojošajām vērtībām, Daphnia magna pie pH 6,4
ir nedaudz mazāka par 10 μg/l;

• metālu savienojumu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība ir 8,6 x [312/(2 x 60)] =
22,4 μg/l.

Klasifikācija atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami:  

Jūras zivis 1414 μg/l (28 dienu 
EC10) pie pH 6  

caurplūdes tests, LLP prasības ir 
ievērotas 

OECD 210. tests/28 dienu 
caurplūdes tests, LLP prasības ir 
ievērotas 

Vēžveidīgie: Daphnia 

magna 

Jūras 
desmitkāj- 

37 μg/l (21 dienas 
EC10) pie pH 7,8 

8,6 μg/l (21 dienas 
NOEC) pie pH 6,4 

1612 μg/l (21 dienas 
NOEC) pie pH 6 

C.20./daļēji statisks,
LLP prasības ir ievērotas

C.20/daļēji statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Nestandarta tests 

Aļģes/ūdensaugi: Scenedesmus 

subspicatus  

21,6 μg/l (72 stundu 
NOEC) pie pH 8  

8,7 μg/l (72 stundu 
NOEC) pie pH 6,2  

C.3./statisks,
LLP prasības ir ievērotas

C.3./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Noārdīšanās (dati par ātru noārdīšanos) 

Ātra pārveidošanās 
vidē  

Nav datu 

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients 
zivīs  

+/– 200 
NOEC līmenī 
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• akūtā (īslaicīgā) bīstamība ūdens videi: kategorija “akūts 1”, m koeficients – 1;

• ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 1.

Pamatojums  

Akūtā bīstamība ūdens videi 

• Akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību pamato dati par zivīm. Sugai vidējā metāla jonu
koncentrācija 102 μg/l ir aprēķināta Oncorhynchus mykiss, ņemot vērā, ka par vienu un to
pašu sugu ir pieejami vismaz četri līdzīgos apstākļos iegūti dati.

• Akūtā bīstamība ūdens videi ir izteikta kā metālu savienojuma ekotoksicitātes
etalonvērtība ≤ 1 mg/l (pēc korekcijas atbilstoši molekulmasai). Ja akūtās ekotoksicitātes
etalonvērtība ir 0,1–1 mg/l, m koeficients ir 1.

• Koriģējot pēc molekulmasas, ir pieņemts, ka ir iesaistīti divu metālu joni.

• Viela iztur 24 stundu izšķīšanas skrīninga testu, kad tiek salīdzināti pie pH 7,8 iegūtie dati
par akūto toksicitāti un pie pH 6 iegūtie dati par pārveidošanos/izšķīšanu, ja nav pie pH 6
iegūtu datu par akūto toksicitāti, un dati par hronisko toksicitāti norāda uz lielāku metāla
toksicitāti mazāko pH vērtību diapazonā.

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

• Ir pieejama atbilstīga informācija par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos,
un tā ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību, neizmantojot aizstājējpieeju.109

• Vērtējot hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, nav iekļauti dati par toksicitāti jūras
organismiem, ja jutība ir daudz mazāka nekā toksicitāti raksturojošās etalonvērtības
saldūdenī un ir pieejami dati par trijiem saldūdens trofiskajiem līmeņiem.

• Uz Daphnia magna attiecināmā mazākā etalonvērtība ir noteikta pie pH 6, un tā nosaka
hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību.

• Korekcija pēc vielas molekulmasas tiek piemērota, pieņemot, ka ir iesaistīti divu metālu
joni.

• Ātra pārveidošanās vidē nav pierādāma, jo trūkst pietiekamas informācijas.

• Vielas m koeficientu 1 pamato hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība 22 μg/l (tātad 0,01–
0,1 mg/l), ja nenotiek ātra pārveidošanās vidē.

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H400, H410 → H410110 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 

109 Ja nav atbilstīgu datu par hronisko toksicitāti visos trofiskajos līmeņos, nākamais solis ir divu veidu  
informācijas apvienošana, t. i., jāapvieno informācija par hronisko toksicitāti trofiskajā līmenī, par kuru 
ir pieejami dati, un dati par akūto toksicitāti ūdens videi un pārvērtībām vidē tajos trofiskajos līmeņos, 
par kuriem nav datu. Sīkāku informāciju skatīt 4.1.3.3. nodaļā un 4.1.0. tabulā. 
110 Saskaņā ar CLP regulas 27. pantu bīstamības apzīmējums H4 u00 z marķējuma var tikt uzskatīts par 
lieku, tādēļ tas nav iekļauts marķējumā, jo ir attiecināms arī bīstamības apzīmējums H410 (sk. 4.1.6. 
nodaļu). 
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IV.7.2 B piemērs: vāji šķīstošs metāla savienojums, par kuru ir pieejami akūtās un 
hroniskās toksicitātes dati, dati par pārveidošanos un izšķīšanu pēc 
7 dienām (maza piesātinājuma apstākļos) un pēc 28 dienām (tikai maza un 
vidēja piesātinājuma apstākļos), bet nav pierādījumu par ātru 
pārveidošanos vidē 

111 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu (EK) Nr. 440/2008) 
vai 
OECD vadlīnijām/piezīmes 

Dati saskaņā ar pārveidošanās/izšķīšanas protokolu 

24 stundu skrīninga tests, kad piesātinājuma 
pakāpe ir 100 mg/l 

pH 6: 74 μg/l 

pH 8: 34 μg/l 

Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 

7 dienu 
TDp tests 

pie piesātinājuma 1 mg/l pH 6: 50 μg/l 

pH 8: 16 μg/l 

Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 
Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 

28 dienu 
TDp tests 

pie piesātinājuma 0,1 mg/l 

pie piesātinājuma 0,01 mg/l 

pH 8: dati nav pieejami
pH 6: 9 μg/l 

pH 8: < 1 (DL) 

pH 6: dati nav pieejami Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 
Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 
Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 
Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 

Metāla jonu un vielas molekulmasas attiecība 

Metāla jonu un vielas molekulmasas 
attiecība  

60/91 

Metāla jonu akūtā toksicitāte ūdens 
videi111

Zivis: Oncorhynchus mykiss 186 μg/l 
(48 stundu LC50) 
pie pH 7  
120 μg/l 
(96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  
106 μg/l 
(96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  
104 μg/l 
(96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  
78 μg/l 
(96 stundu LC50) 
pie pH 7,8  
(četru sugām 
noteikto vērtību 
vidējais lielums: 
102 μg/l pie 

C.1./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks,
LLP prasības ir ievērotas
C.1./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks,
LLP prasības ir ievērotas
C.1./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas
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112 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 

pH 7,8) 78 μg/l 
(96 stundu LC50) pie 
pH 6,4  

Vēžveidīgie: Daphnia magna 180 μg/l 
(48 stundu EC50) 
pie pH 8 
106 μg/l (48 stun

C.2./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensaugi: 

Scenedesmus subspicatus

Lemna gibbaa 

 154  μg/l 
(72 stundu ErC50) 
pie pH 8  
78 μg/l (72 stundu 
ErC50) pie pH 6 

670 μg/l (7 dienu E

C.3./statisks,
LLP prasības ir ievērotas
C.26./ statisks,
LLP prasības ir ievērotas

C.26./daļēji statisks,
LLP prasības ir
ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi112

Zivis: Danio rerio 24 μg/l 
(28 dienas 
NOEC) pie 
pH 6 

87 μg/l 
(28 dienas 
NOEC) pie 
pH 8 

OECD 210. tests/28 dien
u caurplūdes tests, 
LLP prasības nav 
ievērotas  

OECD 210. tests/28 dien
u caurplūdes tests, 
LLP prasības ir ievērotas  

Vēžveidīgi
e: 

Daphnia 
magna 

37 μg/l (21 dienas EC10) pie pH 7,8  
8,6 μg/l (21 dienas NOEC) pie pH 6,4  

C.20./daļēji statisks,
LLP prasības ir ievērotas 

C.20/daļēji statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensau
gi:  

Scenedesmus 
subspicatus  

21,6 μg/l 
(96 stundu NOEC) 
pie pH 8  
8,7 μg/l (72 stundu 
EC10) pie pH 6,2 

C.3. /statisks,
LLP prasības ir ievērotas
C.3. /statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 

Ātra pārveidošanās 
vidē  

Dati nav 
pieejami, tādēļ 
tiek uzskatīts, ka 
nenotiek ātra 
pārveidošanā s.  

Bioakumulācija 

Biokoncentrācijas koeficients 
zivīs  

+/– 200 
NOEC līmenī 
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Novērtējums par bīstamību ūdens videi: secinājumi un komentāri 

Pārveidošanās un izšķīšanas skrīninga rezultāts  

• Viela neiztur 24 stundu pārveidošanās/izšķīšanas skrīninga testu, ja izšķīšana 100 mg/l
liela piesātinājuma apstākļos:

o pie pH 6 ir 74 μg/l < akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību šķīstošam jonam, kam
tā ir 78 μg/l (robežgadījums);

o pie pH 8 ir 34 μg/l < akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību šķīstošam jonam, kam
tā ir 102 μg/l.

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

• Ir pieejami pie pH 6 un 8 iegūti atbilstīgi dati, kas ļauj atvasināt (šķīstošo) metāla jonu
akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību:

o mazāko pH vērtību diapazonā (ap pH 6) – 78 μg/l

o lielāko pH vērtību diapazonā (ap pH 8) – 102 μg/l

7 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testa rezultāts 

• Visintensīvākā vielas akūtā atbrīvošanās (50 μg/l) 7 dienās notiek pie pH 6, un tā ir
mazāka par akūtās toksicitātes līmeni (78 μg/l) attiecīgā pH apstākļos.

• Akūtā atbrīvošanās (16 μg/l) pie aptuveni pH 8 ir mazāka par akūto toksicitātes līmeni
(102 μg/l) attiecīgā pH apstākļos.

Pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 

• Tā kā informācija nav pieejama, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav raksturīga strauja
pārveidošanās normālu vides procesu laikā.

Tādas vielas hroniskā toksicitāte ūdens videi, kurai nav raksturīga ātra pārveidošanās 

• (Šķīstošo) metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība pie aptuveni pH 8 ir
8,6 μg/l, bet pie aptuveni pH 8 tā ir 21,6 μg/l.

Tādas vielas 28 dienu pārveidošanās un izšķīšanas testa rezultāts, kurai nav raksturīga ātra 
pārveidošanās  

• Informācija par atbrīvošanos pēc 28 dienām pie pH 6 un piesātinājuma 0,1 mg/l nav
pieejama, un tā ir ekstrapolējama no piesātinājuma 0,01 mg/l, pieņemot, ka izšķīšanas
līmenis ir 10 reižu augstāks (10 x 9 = 90 μg/l) un ievērojami pārsniedz hroniskās
ekotoksicitātes etalonvērtību pie pH 6 (8,6 μg/l).

• Tāpat tiek ekstrapolēta arī atbrīvošanās pie 0,1 mg/l liela piesātinājuma, un pie pH 8 tā ir
daudz mazāk intensīva. Aprēķinātā atbrīvošanās < 10 μg/l joprojām ir mazāka par
hroniskās toksicitātes līmeni (21,6 μg/l) attiecīgajā pH līmenī. Aprēķinātā atbrīvošanās
pie piesātinājuma 1 mg/l varētu būt < 100 μg/l, un tā ir ievērojami lielāka par hroniskās
ekotoksicitātes etalonvērtību pie pH 8.

Klasifikācija atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami:  

• akūtā (īslaicīgā) bīstamība ūdens videi: akūtā bīstamība netiek klasificēta

• ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: kategorija “hronisks 1”, m koeficients – 10
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Pamatojums 

Metāla savienojums tiek uzskatīts par vāji šķīstošu, ja tas pie piesātinājuma 100 mg/l neiztur 
OECD pārveidošanās un izšķīšanas skrīninga testu. Testa rezultāts tiek apstiprināts pie pH 6, jo 
šajos apstākļos tiek novērota visātrākā atbrīvošanās.  

Akūtā bīstamība ūdens videi 

• Akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība ir atvasināma no datiem, kas par zivīm iegūti pie
augsta, bet par aļģēm – pie zema pH līmeņa. Lielāko pH vērtību diapazonā (aptuveni
pH 8) sugai noteiktā vidējā vērtība 102 μg/l ir aprēķināta Oncorhynchus mykiss, un
atsevišķa etalonvērtība 78 μg/l pie aptuveni pH 6 ir noteikta Scenedesmus subspicatus.

• Vāji šķīstošas vielas klasificēšanai ir vērtējamas, salīdzinot izšķīdušo metāla jonu līmeni,
kas pārveidošanās/izšķīšanas testā pie piesātinājuma 1 mg/l ir radies 7. dienā, un
attiecīgā metāla (šķīstošajiem) joniem noteikto akūtās toksicitātes etalonvērtību. Tas
nozīmē, ka saistībā ar vāji šķīstošiem metālu savienojumiem korekcija pēc molekulmasas
nav nepieciešama, jo šis faktors jau ir iekļauts pārveidošanās/izšķīšanas testam
izmantojamajā piesātinājumā.

• Vāji šķīstoša metālu savienojuma izšķīšanas līmenis 7 dienu pārveidošanās/izšķīšanas
testā pie piesātinājuma 1 mg un pie abiem pH līmeņiem ir mazāks par šķīstošo metāla
jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību, tādēļ akūtā bīstamība nav jāklasificē.

Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 

• Ir pieejama atbilstīga informācija par hronisko toksicitāti visos trijos trofiskajos līmeņos
pie augstākajām un zemākajām pH vērtībām, un tas ļauj klasificēt ilgtermiņa bīstamību,
neizmantojot aizstājējpieeju.

• Nav pieejama ticama informācija par ātru pārveidošanos normālu vides procesu laikā,
tādēļ vāji šķīstoši metālu savienojumi ir uzskatāmi par tādiem, kam nav raksturīga ātra
pārveidošanās.

• Uz vāji šķīstošiem metālu savienojumiem netiek attiecināta korekcija pēc molekulmasas,
ja klasificēšanas shēma pamatojas uz vāji šķīstošo metālu savienojumu izšķīdušas
frakcijas salīdzināšanu ar metāla šķīstošo jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību pie
pH 6 un 8.

• Nav pieejami dati par pārveidošanos un izšķīšanu pie piesātinājuma 0,1 un 1 mg/l.
Aprēķinātais izšķīšanas līmenis 28 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testā pie pH 6 un
piesātinājuma 0,1 mg/l (+/– 90 μg/l) vāji šķīstošam metālu savienojumam ir daudz
augstāks par metāla šķīstošo jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtībām pie pH 6
(8,6 μg/l), tādēļ nodrošinot klasifikāciju “hronisks 1”. Ņemot vērā mazāko toksicitāti un
lēnāko šķīšanu pie pH 8, klasificēšana nav tik sarežģīta.

• Ar ilgtermiņa bīstamības klasificēšanu saistītais m koeficients tiek atvasināts, izmantojot
28 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testā noteikto šķīdības līmeni pie piesātinājuma
0,1 mg/l (90 μg/l pie pH 6), dalītu ar izšķīdušo metāla jonu ekotoksicitātes etalonvērtību
(8,6 μg/l pie pH 6): 90/8,6 = 10,45. Saskaņā ar IV.5.4. nodaļu vielai tiks piešķirts m
koeficients 10, ja šis koeficients ir bijis starp 10 un 100.
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Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma GHS09 

Signālvārds Uzmanību 

Bīstamības apzīmējums H410 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 
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IV.7.3 C piemērs: pulverveida metāls un metāls kompaktā formā, par kuru ir 
pieejami akūtās un hroniskās toksicitātes dati, dati par pārveidošanos un 
izšķīšanu pēc 7 dienām (maza, vidēja un liela piesātinājuma apstākļos) un 
pēc 28 dienām (tikai liela piesātinājuma apstākļos), bet nav pierādījumu 
par ātru pārveidošanos vidē 

DATU ELEMENTI Vērtība Testa metode (saskaņā ar 
regulu 
(EK) Nr. 440/2008) vai 
OECD vadlīnijām/piezīmes 

Dati saskaņā ar pārveidošanās/izšķīšanas protokolu 
PULVERVEIDA metāli 

24 stundu skrīninga tests, kad 
piesātinājuma pakāpe ir 100 mg/l 

Metāliem nav 
piemērojams  Metālu TDp tests, LLP prasības 

nav ievērotas 

7 dienu 
TDp tests 

pie piesātinājuma 
1 mg/l 

 pie piesātinājuma 10 
mg/l 

pie piesātinājuma 100 
mg/l 

pH 6: 
1,7 μg/l 
pH 8: 3 μg/l 
pH 6: 
24 μg/l 
pH 8: 
29 μg/l 
pH 6: 
340 μg/l 
pH 8: 
280 μg/l 

Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 

28 dienu 
TDp tests 

pie piesātinājuma 
1 mg/l  

pie piesātinājuma 0,1 
mg/l 

pie piesātinājuma 
0,01 mg/l 

pH 6: 2,3 μg/l 
pH 8: 3,5 μg/l 
eksperimentos 
iegūti dati nav 
pieejami 

eksperimentos 
iegūti dati nav 
pieejami 

Metālu TDp tests, LLP prasības 
nav ievērotas 

Metāla atommasa 

Metāla atommasa 59 

Metāla jonu akūtā toksicitāte ūdens 
videi113

Zivis pieejamas plašas datu 
kopas par jutību pie 
pH 2, bet jutība ir 
mazāka nekā 
vēžveidīgo jutība lielāko 
pH vērtību diapazonā 
un aļģu jutība mazāko 
pH vērtību diapazonā 

C.1./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas
C.1./statisks,
LLP prasības ir
ievērotas

Vēžveidīgie: Ceriodaphnia dubia Visjutīgākās sugas 
lielāko pH vērtību 
diapazonā (pH 8,3–

C.2./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

113 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 
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8,7). Sešu līdzīgos 
apstākļos iegūtu 
vērtību ģeometriskais 
vidējais (EC50 48 st.): 
68 μg metāla jonu litrā 

Aļģes/ūdensaugi: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pseudokirchneriella 
subcapitata  

Ir pieejama datu kopa 
par jutību pie pH 2, bet 
jutība ir mazāka nekā 
vēžveidīgo jutība lielāko 
pH vērtību diapazonā 
un vislielākā jutība 
mazāko pH vērtību 
diapazonā. 

Ar vislielāko jutību 
saistītā vērtība (96 st. 
EC10) mazāko 
pH vērtību diapazonā: 
120 μg metāla jonu 
litrā  

C.3./statisks,
LLP prasības ir
ievērotas
un LLP prasības nav
ievērotas

C.26./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Hroniskā toksicitāte ūdens videi114

Ir pieejamas plašas 
datu kopas par jutību 
pie dažādām 
pH vērtībām, tomēr 
jutība ir mazāka nekā 
vēžveidīgo jutība 
lielāko un mazāko 
pH vērtību 
diapazonā.  

 

Vēžveidīgie: Ceriodaphnia 
dubia 

Visjutīgākās sugas 
lielāko un mazāko 
pH vērtību diapazonā. 
– Pie mazas pH vērtības
(21 dienas NOEC):
20 μg/l

– Pie lielas pH vērtības
(21 dienas EC10):
2,4 μg/l

C.20/daļēji statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Aļģes/ūdensaugi:  Ir pieejamas plašas 
datu kopas par 
jutību pie dažādām 
pH vērtībām, tomēr 
jutība ir mazāka 
nekā vēžveidīgo 
jutība lielāko un 
mazāko pH vērtību 
diapazonā.  

 

C.3./statisks,
LLP prasības ir
ievērotas

C.3./statisks,
LLP prasības nav
ievērotas

Sadalīšanās (dati par ātru sadalīšanos) 
Ātra pārveidošanās 
vidē  

 

Nav 
informācijas 

Bioakumulācija 
Biokoncentrācijas koeficients 
zivīs  

<< 500 NOEC līmenī vai 

114 Testēšanai ir izmantoti viegli šķīstoši metālu sāļi, piemēram, to sulfāti vai hlorīdi. 

EC50 līmenī 

Zivis:
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Pārveidošanās/izšķīšanas skrīninga rezultāts: metāliem nav piemērojams. 

Akūtā toksicitāte ūdens videi 

• Ir pieejami pie lielām un mazām pH vērtībām iegūti atbilstīgi dati, kas ļauj atvasināt
(šķīstošo) metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību

o mazāko pH vērtību diapazonā (ap pH 6) – 120 μg/l;

o lielāko pH vērtību diapazonā (ap pH 8) – 68 μg/l.

Pulverveida metāla 7 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testa rezultāts 

• Pēc 7 dienām visintensīvākā atbrīvošanās notiek pie pH 8, bet vismazāk intensīvā
atbrīvošanās notiek pie pH 6. Nākamajā tabulā ir salīdzināti pārveidošanās/izšķīšanas testa
rezultāti un akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība atbilstošajā pH vērtību diapazonā.

Piesātinājums 
(mg metāla 
jonu litrā) 

 

pH vērtība* Maksimālā 
izšķīšana 

(mg metāla 
jonu litrā) 

 

Toksicitātes 
etalonvērtība 
(mg metāla 
jonu litrā) 

 

Vai izšķīšanas 
pakāpe ir 

augstāka par 
toksicitātes 

etalonvērtību? 
 

1 maza 0,0017 0,12 Nē 

10 maza 0,024 0,12 Nē 

100 maza 0,35 0,12 Jā 

1 liela 0,003 0,068 Nē 

10 liela 0,029 0,068 Nē 

100 liela 0,28 0,068 Jā 

* Izšķīšanas testēšanai izmantotā pH vērtība ir līdzīga akūtās toksicitātes etalonvērtības noteikšanai
izmantotajai pH vērtībai.

• Vērtība, kas raksturo atbrīvošanos no metāla pulvera115
 pie piesātinājuma 100 mg/l, abos

pH diapazonos ir lielāka par akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību.

Metāla kompaktā formā 7 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testa rezultāts: 

• daļiņu kritiskā diametra (CPD) aprēķināšanai var izmantot kritiskā virsmas laukuma pieeju,
lai noteiktu pulvera izšķīšanas ātrumu. Metāls kompaktā formā kā “Bīstams ūdens videi”
tiks klasificēts tad, ja daļiņu kritiskais diametrs ir vismaz 1 mm. Eksperimentāli noteiktais
kritiskais virsmas laukums (SAcrit), no kura atbrīvojas pietiekami daudz jonu, lai pie
viskritiskākās pH vērtības (6) tiktu sasniegta akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība, ir SAcrit
0,101 m2/g, un tā pie piesātinājuma 100 mg/l atbilst kritiskajam sfērisku daļiņu
diametram (CDspec) 6,67 μm. Šāds diametrs ir daudz mazāks par 1 mm.

Pierādījumi par ātru pārveidošanos vidē: 

• tā kā informācija nav pieejama, viela ir uzskatāma par tādu, kurai nav raksturīga strauja
pārveidošanās normālu vides procesu laikā.

Hroniskā toksicitāte ūdens videi: 

115 Testējot pārveidošanos/izšķīšanu, jāizmanto smalkākais reprezentatīvais metāla pulveris. 
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• (šķīstošo) metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtība pie aptuveni pH 8 ir
2,4 μg/l, bet pie aptuveni pH 6 tā ir 20 μg/l, un salīdzinājumā ar akūto līmeni ir pretēja
sakarība ar pH līmeni.

Tādas vielas 28 dienu pārveidošanās/izšķīšanas testa rezultāts, kurai nav raksturīga ātra 
pārveidošanās:  

• atbrīvošanās pēc 28 dienām pie piesātinājuma 1 mg/l pie pH 8 (ja koncentrācija ir
3,5 μg/l) ir nedaudz intensīvāka nekā pie pH 6 (ja koncentrācija ir 2,3 μg/l);

• dati par pārveidošanos/izšķīšanu pie mazāka piesātinājuma nav pieejami, un tie ir
aprēķināti, pieņemot, ka pēc 28 dienām metāla jonu atbrīvošanos no metāla
OECD 203. testam paredzētajā vidē ar lielu pH vērtību ir iespējams aprēķināt pēc
vienādojuma log [CMe(aq)] = – 5,144 + 1,0229 log (Ameas), kur

CMe(aq) ir izšķīdinātā metāla kopējā koncentrācija mg/l 

Ameas ir sākotnējais virsmas laukuma piesātinājums mm2/l (vienāds ar eksperimentāli 
noteikto specifisko virsmas laukumu jeb SA m2/g), kas reizināts ar vielas masas 
piesātinājumu g/l un pēc tam ar 10), kad SA ir noteikts ar Brunauera-Emeta-
Tellera (BET) slāpekļa adsorbcijas-desorbcijas metodi. 

Tāda pati pieeja ir izmantojama arī saistībā ar zemāko pH līmeni. 

• Eksperimentos iegūtie un aprēķinātie dati par metāla pulvera pārveidošanos un izšķīšanu ir
parādīti nākamajā tabulā.

Piesātināju
ms (mg 

metāla jonu 
litrā) 

 

Eksperimentā
li noteikts vai 
aprēķināts 

 

pH vērtība
* 

Maksimālā 
izšķīšana 

(mg 
metāla 

jon
 

u litrā) 

Toksicitātes 
etalonvērtība 
(mg metāla 
jonu litrā) 

 

1 
Eksperimentāli 

noteikts maza 0,0023 0,020 

Vai izšķīšanas 
pakāpe ir 

augstāka par 
toksicitātes 

etalonvērtību
 

? 

Nē 

1 Eksperimentāli 
noteikts 

liela 0,0035 0,0024 Jā 

0,1 Aprēķināts maza 0,00023 0,020 Nē 

0,1 Aprēķināts liela 0,00035 0,0024 Nē 

* Izšķīšanas testēšanai izmantotā pH vērtība ir līdzīga akūtās toksicitātes etalonvērtības noteikšanai
izmantotajai pH vērtībai.

• Pēc 28 dienām konstatētā atbrīvošanos raksturojošā vērtība pie piesātinājuma 1 mg/l ir
mazliet lielāka par hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtību, bet pie pH 6 šāds efekts nav
novērots, galvenokārt mazākas sugu jutības dēļ.

Klasifikācija atkarībā no bīstamības ūdens videi un noteiktie m koeficienti, ja tie 
piemērojami:  

Akūtā (īslaicīgā) bīstamība ūdens videi: 

• pulverveida metāla akūtā bīstamība netiek klasificēta;

• metāla kompaktā formā akūtā bīstamība netiek klasificēta.
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Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi: 

• pulverveida metāls ir klasificējams kategorijā “hronisks 2”;

• metāla kompaktās formas ilgtermiņa bīstamība netiek klasificēta.

Pamatojums 

Visu metālu pulverus, kuru daļiņu sfēriskais diametrs ir ≤ 1 mm, klasificēt vienā kategorijā 
attiecībā uz bīstamību videi ir iespējams, datus par vērtējamā metāla tirdzniecībā pieejamā 
vissmalkākā reprezentatīvā pulvera pārveidošanos/izšķīšanu salīdzinot ar attiecīgā metāla 
šķīstošo savienojumu akūtās un hroniskās toksicitātes etalonvērtībām.  

Akūtās bīstamības klasifikācija 

• Tirdzniecībā pieejamā vissmalkākā pulvera izšķīšanas ātrums pie piesātinājuma
1 mg/l 7 dienās nesasniedz ekotoksicitātes etalonvērtību. Tā tiek sasniegta tikai pie
piesātinājuma 100 mg/l, tādēļ akūtā bīstamība nav jāklasificē.

• Metāliem kompaktā formā, kuru daļiņu sfēriskais diametrs ir > 1 mm, izšķīšanas
ātrums ir mazāks nekā pulveriem, jo ir mazāks pieejamais virsmas laukums. “Kritiskā
virsmas laukuma” pieeja apstiprina, ka tad, ja daļiņu diametrs ir lielāks par 6,7 μm, pie
piesātinājuma 1 mg/l 7 dienās akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībai atbilstoša
koncentrācija nav sasniedzama (tas nav iespējams pat pie piesātinājuma 100 mg/l),
tādējādi akūtā bīstamība nav jāklasificē. Sīkāka informācija par šī metāla pulverveida
formas kritiskā virsmas laukuma (CSA) vērtēšanu ir iekļauti paskaidrojošajā piebildē par
D piemēru (skatīt tālāk).

Ilgtermiņa bīstamības klasifikācija 

• Metāls neatbilst kritērijiem saistībā ar ātru pārveidošanos vidē.

• Dati par pārveidošanos/izšķīšanu ir iegūti tikai pie piesātinājuma 1 mg/l. Ilgtermiņa
bīstamības vērtēšanai nepieciešamais vides piesātinājums 0,1 mg/l ir droši
ekstrapolējams, izmantojot pieejamos datus, ja pie abiem pH līmeņiem ir noteikta
nepārprotama sakarība starp koncentrāciju un izšķīšanu.

• Salīdzinot hroniskās ekotoksicitātes etalonvērtības un 28 dienu pārveidošanās/izšķīšanas
testos iegūtos rezultātus, ir secināts, ka metāla jonu hroniskās ekotoksicitātes
etalonvērtībai atbilstoša koncentrācija tiek sasniegta tikai pie piesātinājuma 1 mg/l un
pH 8, tādēļ metāla pulveris ir klasificējams bīstamības kategorijā “hronisks 2”.

• Tā kā metālu kompaktā formā daļiņu virsmas laukums ir vairāk nekā 100 reižu lielāks
par tirdzniecībā pieejamā vissmalkākā pulvera virsmas laukumu, tas pie liela
piesātinājuma atbilst > 1 mm lielam daļiņu kritiskajam diametram, tādēļ metālu
kompaktās formas ilgtermiņa bīstamība nav jāklasificē.

Marķējuma elementi, pamatojoties uz pulverveida formas klasifikāciju 

Elements Kods 

GHS piktogramma nav 

Signālvārds nav 

Bīstamības apzīmējums H411 

Drošības prasību apzīmējumi P273, P391, P501 
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Marķējuma elementi, pamatojoties uz metālu kompaktās formas klasifikāciju: nav 

Elements Kods 

GHS piktogramma nav 

Signālvārds nav 

Bīstamības apzīmējums nav 

Drošības prasību 
apzīmējumi 

nav 

IV.7.3.1 Paskaidrojoša piebilde par C piemēru: kritiskā virsmas laukuma (CSA) pieeja

Akūtā bīstamība

Šajā piemērā par metāla pulveri dati ir parādījuši, ka OECD 203. testam izmantotajā vidē pēc 
168 stundām pie pH 8 atbrīvotā metāla koncentrācija ir aprēķināma pēc vienādojuma  

log (CMe(aq)) = – 5,122 + 0,9875 log (Ameas), kur 

CMeI(aq)  ir pēc 168 stundām pie pH 8 izšķīdušo metāla jonu kopējā koncentrācija, un 

Ameas  ir sākotnējais virsmas laukuma piesātinājums mm2/l (vienāds ar eksperimentāli 
noteikto specifisko virsmas laukumu jeb SA m2/g), kas reizināts ar vielas masas 
piesātinājumu g/l un pēc tam ar 106), kad SA ir noteikts ar Brunauera-Emeta-
Tellera (BET) slāpekļa adsorbcijas-desorbcijas metodi.  

Izmantojot kritiskā virsmas laukuma pieeju, vēlāk ir iespējams noteikt, cik liela daļiņu virsmas 
laukuma un diametra dēļ ir iespējami atšķirīgi klasificēšanas līmeņi saistībā ar toksicitāti ūdens 
videi. Tam ir izmantojami iepriekšminētā vienādojuma regresijas koeficienti a (– 5,122) un b 
(0,9875), kā arī ieteiktā akūtās toksicitātes etalonvērtība (0,068 mg Me/I) kā CMe(aq). Kritiskais 
virsmas laukums (CSA) var būt Ameas, pie kura metāla joni atbrīvojas akūtās toksicitātes 
etalonvērtībai atbilstošā koncentrācijā. Šajā gadījumā minēto vērtību atvasināšanai var izmantot 
nākamos vienādojumus.  

log L(E)C50 = – 5,122 + 0,9875 log CSA 

L(E)C50  ir klasificēšanai izmantojamā akūtās ekotoksicitātes etalonvērtība (mg/l) 

CSA  ir kritiskais virsmas laukums (mm2/l), kas atbrīvo metāla jonus akūtās toksicitātes 
etalonvērtībai ūdens vidē atbilstošā koncentrācijā. 

CSA ir atvasināms šādi: 

Ja akūtās toksicitātes etalonvērtība ir 0,068 mg Me/l, CSA ir 10 100 mm2/l. Tas ir virsmas 
laukums, kas OECD 203. testam izmantotajā vidē pēc 168 stundām pie pH 8 atbrīvos 
etalonvērtībai atbilstošu metāla jonu daudzumu.  

Specifiskais kritiskais virsmas laukums jeb SAcrit, kas pie piesātinājuma 1 mg/l 
OECD 203. testam izmantotajā vidē pēc 168 stundām pie pH 8 atbrīvos akūtās toksicitātes 
etalonvērtībai atbilstošu metāla jonu daudzumu, ir aprēķināms pēc  

SAcrit – akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībai atbilstošā specifiskā kritiskā virsmas 
laukuma (m2/g), 

CP – klasificēšanai izmantojamās piesātinājuma robežvērtības 1 ml/l, kas nozīmē, ka 
materiāls ir klasificējams kā “akūts 1”. 
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Tātad, ja vērtējamā metāla pulvera CSA ir 10 100 mm2/l un CP ir 1 mg/l, SAcrit ir 10,1 m2/g. 

Ar akūtās ekotoksicitātes etalonvērtību saistītais atbilstošais sfērisko daļiņu kritiskais 
diametrs (CDspec) ir aprēķināms pēc vienādojuma  

ρMe ir metāla blīvums (g/cm3). 

CDspec ir akūtās ekotoksicitātes etalonvērtībai atbilstošais sfērisko daļiņu kritiskais 
diametrs (μm). 

Saistībā ar 1 mg/l piesātinājumam atbilstošo iepriekšminēto SAcrit (10,1 m2/g), kritiskais 
diametrs varētu būt 0,067 μm. ES CLP regulas sistēmā ir noteikts, ka metāla pulvera 
pārveidošanās/izšķīšanas testēšanai un klasificēšanai ir izmantojams smalkākais 
reprezentatīvais metāla pulveris, tādēļ akūto toksicitāti visiem metālu pulveriem, kuru daļiņu 
diametrs ir ≤ 1 mm, var klasificēt, ar BET slāpekļa adsorbcijas-desorbcijas metodi nosakot 
daļiņu faktisko virsmas laukumu un to salīdzinot ar SAcrit. Ja esošo nmateriāla virsmas 
laukums ir lielāks par saistītajai akūtās toksicitātes klasifikāciju atbilstošo SAcrit, reprezentatīvais 
metāla paraugs var būt klasificējams attiecīgajā akūtās bīstamības kategorijā, un tāpat ir 
klasificējami visi šī metāla pulveru veidi. Ja eksperimentāli noteiktais daļiņu virsmas 
laukums ir mazāks par visām klasifikācijas kategorijām atbilstošajām SAcrit vērtībām, visu šī 
metāla pulveru toksicitāte ūdens videi nav jāklasificē.  

Tādēļ kritiskā virsmas laukuma pieeju vienmēr var izmantot, lai, pamatojoties uz virsmas 
laukuma kontrolmērījumu, metālu pulveru akūto bīstamību klasificētu pēc ES tirgū pieejamā 
smalkākā esošā pulvera daļiņu virsmas laukuma kontrolmērījuma, kas ir 0,43 m2/g. Tā kā 
šis virsmas laukums ir lielāks par 0,1, bet mazāks par 1 m2/g, saskaņā ar iepriekšminēto pieeju 
šajā piemērā metālu pulveru akūtā bīstamība nav jāklasificē.  

Kritiskā virsmas laukuma pieeja var būt izmantojama arī tam, lai aprēķinātu daļiņu kritisko 
diametru (CPD), kas izmantojams precīzai metāla kompaktās formas daļiņu (ar diametru 
> 1 mm) klasifikācijai, ja testēto granulu eksperimentāli noteiktais virsmas laukums ir
0,086 m2/g. Šāds virsmas laukums ir daudz mazāks par visām SAcrit vērtībām, tādēļ metāla
kompaktās formas akūtā bīstamība nav jāklasificē.

Ilgtermiņa bīstamība: ar šo piemēru ir pierādīts, ka OECD 203. testam paredzētajā vidē ar lielu 
pH vērtību metāla jonu atbrīvošanās pakāpi pēc 672 stundām ir iespējams aprēķināt pēc 
vienādojuma  

log (CMe(aq)) = – 5,144 + 1,0229 log (Ameas), kur 

CMe(aq) ir izšķīdinātā metāla kopējā koncentrācija mg/l, 

Ameas ir sākotnējais virsmas laukuma piesātinājums mm2/l (vienāds ar  noteikto specifisko 
virsmas laukumu jeb SA m2/g), kas reizināts ar vielas masas piesātinājumu g/l un 
pēc tam ar 106), kad SA ir noteikts ar Brunauera-Emeta-Tellera (BET) slāpekļa 
adsorbcijas-desorbcijas metodi.  

Kritiskā virsmas laukuma pieeja ļauj noteikt daļiņu virsmas laukumu un diametru, pēc kuriem ir 
klasificējama hroniskā (ilgtermiņa) bīstamība. Tam ir izmantojami iepriekšminētā vienādojuma 
regresijas koeficienti a (– 5,144) un b (1,0229), kā arī ieteiktā hroniskās toksicitātes 
etalonvērtība (0,0024 mg Me/I) kā CMe(aq). Kritiskais virsmas laukums (CSA) var būt Ameas, pie 
kura metāla joni atbrīvojas hroniskās toksicitātes etalonvērtībai atbilstošā koncentrācijā. Šo 
vērtību atvasināšanai var izmantot nākamos vienādojumus.  

Hroniskās toksicitātes logaritms = – 5,144 + 1,0229 log CSA 

Hroniskā toksicitāte: klasificēšanas nolūkā izmantojama hroniskās ekotoksicitātes 
etalonvērtība (mg/l), kas noteikta pēc aprēķinātas EC10 vai 
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eksperimentāli noteiktas NOEC vērtības (ja EC10 vērtība ir 
mazāka par NOEC vērtību).  

CSA: ir kritiskais virsmas laukums (mm2/l), kas atbrīvo metālu 
tādā koncentrācijā, kura atbilst hroniskās toksicitātes 
etalonvērtībai ūdens vidē.  

CSA ir atvasināms šādi: 

Hroniskās bīstamības atvasināšanai var izmantot tieši tādu pašu pieeju, kas tiek izmantota 
akūtās bīstamības vērtēšanai un SAcrit un CDspec noteikšanai. Šajā piemērā par metāla pulveri, 
kam CSA ir 3420 mm2/l un CP ir 1 mg/l, SAcrit ir 0,342 m2/g.  

Ja SAcrit ir 0,342 m2/g, kas atbilst piesātinājumam 1 mg/l, kritiskais diametrs varētu būt 2 μm. 

Tāpat kā vērtējot akūto bīstamību, kritiskā virsmas laukuma pieeju var izmantot visu pulveru 
ilgtermiņa bīstamības klasificēšanai, pamatojoties uz eksperimentāli noteikto etalonpulvera 
daļiņu virsmas laukumu un izmantojot pie piesātinājuma 100 mg/l (0,43 m2/g)  noteiktu 
vissmalkākā ES tirgū pieejamāesošā pulvera virsmas laukumu. Tā kā šis virsmas laukums ir 
lielāks par 0,342 m2/g, visi metālu pulveri varētu būt klasificējami kategorijā 
“hronisks 3”.  

Kritiskā virsmas laukuma pieeja var būt izmantojama, arī klasificējot metālus kompaktā 
formā (ar daļiņu diametru > 1 mm), ja pie piesātinājuma 100 mg/l noteiktais metāla 
kompaktās formas daļiņu virsmas laukums ir 0,086 m2/g. Šāds virsmas laukums ir mazāks par 
hronisko bīstamību raksturojošo SAcrit, tādēļ metālu kompaktās formas var nebūt 
klasificējamas saistībā ar ilgtermiņa bīstamību videi.  

IV.7.4 D piemērs: šķīstoša metāla sāls bīstamības klasificēšana, ja notiek ātra 
pārveidošanās vidē ar sastāva pārmaiņām ūdens slānī.  

Vispārēja pieeja 

Šis piemērs ir izvēlēts, lai 

i) paskaidrotu to, kā, lemjot par klasifikāciju, ir izmantojama informācija par metālu
oksidēšanos un pēc tās notiekošo metālu jonu pārveidošanos ūdens slānī;

ii) sīkāk informētu par vāji šķīstošu metālu sāļu testēšanu.

Šim piemēram izvēlētie metāla joni Me(II) ir nestabili, ja to šķīdums ir pakļauts gaisa iedarbībai, 
un oksidējas līdz Me(III), kas pēc tam veido pazīstamas nešķīstošas hidratētas amorfas 
želejveida Me(OH)3 (metāla hidroksīda) nogulsnes. Tādēļ rodas jautājums, vai metāla hidroksīda 
nogulsnes veidojas pietiekami ātri, lai Me(II) un Me(III) jonu koncentrācija samazinātos līdz 
līmenim, kas nerada iemeslu bažām par ūdens vidi. Lai apstiprinātu ātru pārveidošanos vidē, 
saistībā ar šo jautājumu ir būtisks ātrums, kādā Me(II) oksidējas par Me(III).  

Turklāt, klasificējot vielas, kas rada bažas saistībā ar ūdens vidi, ir jāvērtē to toksicitāte ūdens 
videi. Šajā gadījumā iegūtie rezultāti tika vērtēti, salīdzinot ar klasifikācijas vērtēšanai 
izmantojamajiem pieņemamības standartkritērijiem.  

Rezultāti 

Vērtēšana attiecībā uz ātru pārveidošanos vidē 

Pārskatot zinātnisko literatūru par metāla sulfāta oksidēšanos, ir noskaidrots, ka tas ūdenī reaģē 
ar skābekli, veidojot relatīvi nešķīstošu metāla hidroksīdu Me(OH)2 (tā Ksp ir 1,6 x 10–14), un šī 
viela savukārt oksidējas tālāk, veidojot izteikti nešķīstošu metāla hidroksīdu Me(OH)3 (tā Ksp ir 
1 x 10–36). Metāla hidroksīda veidošanās pie pH > 5,0 ierobežo metāla jonu klātbūtni ūdens 

sistēmās. Paredzams, ka nogulsnēs metāla hidroksīds bagātinās nešķīstoša metāla sulfīda 
koncentrāciju.  

Ātrums, kādā izšķīdušais metāla sulfāts (Me2+
 joni) oksidējas līdz Me3+ joniem un veido metāla 

hidroksīda Me(OH)3 nogulsnes:  

+ 5,144

1,0229

log hroniskā toksicitāte
CSA
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• ir ļoti atkarīgs no pH līmeņa (pH mainoties no 6 līdz 8, ātrums palielinās 100 reižu);

• samazinās, palielinoties jonu koncentrācijai ūdens vidē (tīrā ūdenī ir mazāk metālu jonu);

• zināmā mērā ir atkarīgs no šķīdumā esošajiem anjoniem, piemēram, sulfāta un hlorīda
joniem;

• palielinās 10 reižu, temperatūrai paaugstinoties par 15 °C;

• ir lineāri atkarīgs no skābekļa daļējā spiediena;

• ir atkarīgs no metāla sulfāta sākotnējās koncentrācijas, un tam ir raksturīga lineāra
reakcijas kinētika, kad Me(II) piesātinājums ir mazāks par aptuveni 50 mikromoliem litrā
(~ 3 mg/l). Ja koncentrācija ir lielāka par 50 mikromoliem litrā, reakcijas ātrums
palielinās, palielinoties metāla sulfāta koncentrācijai (aptuveni četras reizes uz katru
koncentrācijas palielināšanās kārtu).

Pamatojoties uz literatūras datiem un empīriski noteiktu reakcijas kinētiku, var aprēķināt, ka pie 
zema pH (pamatots sliktākā gadījuma scenārijs) OECD 203. testam izmantojamajā vidē, kas 
saskaņā ar pārveidošanās/izšķīšanas protokolu ir 10 reižu atšķaidīta, Me(II) oksidēšanās 
pusperiods pie MeSO4 piesātinājuma 1, 10 un 100 mg/l ir attiecīgi 11, 9 un 3,6 stundas. Pie 
augsta pH aprēķinātais reakcijas laiks nav ilgāks par astoņām sekundēm. Metālu jonu ātro 
izgulsnēšanos no ūdens sistēmām nosaka lielākajā daļā dabisko ūdens sistēmu atklātā mazā 
metālu koncentrācija (izņēmums ir dabiskie ūdeņi ar ļoti mazām pH vērtībām, t. i., < pH 5,5). 
Atbilstoši pamatota sliktākā gadījuma scenārijam, kad ir zems pH un maza MeSO4 sākotnējā 
koncentrācija (1 mg/l), ir aprēķināts, ka 70 % vielas no vides izdalīsies 19 stundu laikā un 90 % 
vielas izdalīsies līdz 36. stundai. Tā kā metāla sulfāta izzušanu no vides izraisa reakcija ar ūdenī 
esošo skābekli un izteikti nešķīstoša un neklasificējama metāla hidroksīda veidošanās, un 
pusperiods šķīstošo savienojumu izzušanai no vides nav ilgāks par 16 dienām, šīs vielas ir 
uzskatāmas par tādām, kas ūdens slānī ātri pārveidojas, un klasificēšanas nolūkā tās ir 
uzskatāmas par ātri noārdāmām.  

Iepriekšminēto pamato ziņotie dati par eksperimentos ar Pērča ezera seklo ūdeņu mezokosmu 
novēroto metāla jonu (un citu metālu jonu) ātro izzušanu no ūdens slāņa. Šie dati ir parādīti kā 
pusperiodu funkcija atkarībā no laika, sadalījuma koeficienta un pirmās stabilitātes konstantes. 
Mezokosmos aprēķinātie metālu jonu pusperiodi minētajos apstākļos ir aptuveni 11 dienas. Dati 
apliecina, ka pusperiodi ir īsi un vielu izzušana no ūdens slāņa var būt saistīta gan ar metālu 
hidroksīdu veidošanos, gan sorbciju suspendētajās uzkrātajās daļiņās.  

Toksicitāte ūdens videi 

Akūtās ekotoksicitātes etalonvērtības ir 1–37 mg/l diapazonā (sk. tabulu). Divas ar Daphnia 
magna saistītās vērtības ir bijušas mazākas par 10 mg/l. Ar Daphnia magna ir notikuši četri 
pētījumi, un par šo sugu iegūto vērtību vidējais ģeometriskais rādītājs ir 5,77 mg/l. Visas par 
zivīm iegūtās vērtības ir bijušas lielākas par 10 mg/l. Ar aļģēm notikušo pētījumu rezultāti nav 
tikuši atzīti par ticamiem. Visas šīs vērtības ir izteiktas kā mg metāla litrā. Ja tiek klasificēts 
metāla sulfāts, kura visbiežāk sastopamā forma ir heptahidrāts MeSO4 x 7H2O, norādītās 
skaitliskās ekotoksicitātes etalonvērtības jāpielāgo saskaņā ar nākamo tabulu un atkarībā no 
vērtējamajiem ķīmiskajiem savienojumiem, lai toksicitāti aprēķinātu uz metāla sulfāta bāzes. 

MeSO47H2O 278,0 4,978 

MeSO4H2O 169,91 3,043 

MeSO4 151,90 2,720 

Me 55,84 1,0 

Ķīmiskie savienojumi Molekulmasa Attiecība 
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Šie dati attiecas uz visiem pieejamajiem ticamajiem rezultātiem par bināro metālu savienojumu 
toksicitāti ūdens videi un visām novērotajām toksicitātes izpausmēm, kas varētu būt saistītas ar 
metālu (II). vai (III) oksidēšanās pakāpē.  

Metāla jonu akūtās ekotoksicitātes etalonvērtības konversija par tādu, kas atbilst savienojumam 
MeSO4 x 7H2O, norāda uz toksicitāti koncentrācijas diapazonā 6,4–199 mg/l. 

IV.7.4. a) tabula. Ticamie dati par “metāla” akūto toksicitāti ir parādīti kā mg metāla litrā

Testējamā viela Testējamie organismi Testa 
ilgums 

Mērķparametri L(E)C50 (mg 
Me/l) 

MeCl3 x 6H2O Pimephales promelas 

Lepomis macrochirus 
96 st. 

96 st. 

Dzīvildze 

Dzīvildze 

21,8 
20,3 

MeSO4 x 7H2O Oncorhynchus mykiss 96 st. Dzīvildze 16,6 

Me2(SO4)3 Oncorhynchus mykiss 96 st. Dzīvildze > 27,9

MeSO4 Daphnia pulex 24 st. Imobilizācija 36,9

MeSO4 Daphnia magna 24 st. Imobilizācija 17 

MeCl3 x 6H2O Daphnia pulex 48 st. Imobilizācija 12,9 

Me2(SO4)3 Daphnia longispina 48 st. Imobilizācija 11,5 

MeCl3 x 6H2O Daphnia magna 48 st. Imobilizācija 9,6 

MeSO4 Daphnia magna 24 st. Imobilizācija 5,25 

MeSO4 x 7H2O Daphnia magna 48 st. Imobilizācija 1,29 

IV.7.4. b) tabula. Ticamie dati par “metāla” hronisko toksicitāti ir parādīti kā mg metāla litrā

Testējamā viela Testējamie organismi Testa 
ilgums 

Mērķparametri NOEC/LOEC (mg 
Me/l) 

Fe(OH)3 Salvelinus fontinalis 30 dienas Izšķilšanās 
Augšana 

Dzīvildze 

> 10,3

Fe(OH)3 Oncorhynchus kisuth 30 dienas Izšķilšanās 
Augšana 
Dzīvildze 

> 10,3
2,81/> 10,3
> 10,3

FeCl3 x 6H2O Pimephales promelas 33 dienas Dzīvildze  
Garums  

Ķermeņa svars 

1,0/1,6 
1,61/2,81 

FeCl3 x 6H2O Daphnia pulex 21 diena Imobilizācija 
Pēcnācēju kopējais 

skaits 
Metiena lielums 

2,51/5,01 
0,63/1,26 
1,26/2,51 

FeCl3 x 6H2O Daphnia magna 21 diena Imobilizācija 
Vairošanās 

5,9 EC50 
4,4 EC16 
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Bīstamība ūdens videi klasifikācija videi 

Akūtā bīstamība: nav klasificēta. 

Ilgtermiņa bīstamība: nav klasificēta. 

Pamatojums 

Akūtā toksicitāte ūdens videi ir > 1 mg/l. 

Tā kā visas hronisko toksicitāti ūdens videi raksturojošās vērtības ir lielākas par 1 mg/l un 
normālu vides procesu laikā notiek ātra pārveidošanās par metālu hidroksīdiem, klasificēšana 
nav nepieciešama.  

Marķējuma elementi atkarībā no klasifikācijas 

Elements Kods 

GHS piktogramma nav 

Signālvārds nav 

Bīstamības apzīmējums nav 

Drošības prasību apzīmējumi nav 
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V V PIELIKUMS: VADLĪNIJU LIETOTĀJIEM NODERĪGU 
TĪMEKĻA VIETŅU SARAKSTS 

Atsauce/vietnes 
nosaukums 

Uzturētājs Tīmekļa adrese 

ECHA vietne ECHA http://echa.europa.eu/web/guest 

ANO GHS ANO http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
ghs_welcome_e.html 

eChemPortal OECD http://www.echemportal.org/ 

REACH vadlīnijas ECHA http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-
REACH-and-CLP-implementation 

OECD Testēšanas 
un novērtēšanas 
sērijas  

OECD http://www.OECD.org/document/30/0,3746,en_2649_34
377_1916638_1_1_1_1,00.html 

Regula (EK) 
Nr. 440/2008 par 
testēšanas metožu 
noteikšanu 

EK http://eur-
lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32008r0
440:en:not 

OECD Testēšanas 
vadlīnijas  

OECD http://www.OECD.org/finddocument/0,3354,en_2649_34
377_1_1_1_1_1,00.html 

Publiski pieejamais 
Klasifikācijas un 
marķēšanas 
saraksts 

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

http://echa.europa.eu/web/guest
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_34377_1916638_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_34377_1916638_1_1_1_1,00.html
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32008r0440:en:not
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32008r0440:en:not
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32008r0440:en:not
http://www.oecd.org/finddocument/0,3354,en_2649_34377_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/finddocument/0,3354,en_2649_34377_1_1_1_1_1,00.html
http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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VI VI PIELIKUMS: PAMATDOKUMENTS PAR NORĀDĪJUMIEM 
SAISTĪBĀ AR SPECIFISKĀM ROBEŽKONCENTRĀCIJĀM 
VIELĀM, KURU TOKSISKĀ IETEKME UZ 
REPRODUKTĪVO SISTĒMU TIEK KLASIFICĒTA 
SASKAŅĀ AR REGULU (EK) NR. 1272/2008 

VI.1 Kopsavilkums 

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 
(CLP regula) reglamentē vielu un maisījumu klasificēšanas noteikumus un kritērijus. Lai gan 
vielu klasificēšanu saistībā ar bīstamību cilvēka veselībai pamato katrai bīstamības klasei 
specifiski kritēriji, maisījumu klasifikācija pamatojas uz to koncentrāciju un maisījuma sastāvā 
esošo vielu klasifikāciju. CLP regulā ir dotas atbilstošajai bīstamības klasei tipiskās vispārīgās 
robežkoncentrācijas (GCL), kas norāda uz sliekšņa vērtībām, virs kurām vielas klātbūtne 
maisījumā nosaka maisījuma klasifikāciju, tomēr noteiktos apstākļos var izmantot, vai ir obligāti 
izmantojamas, specifiskās robežkoncentrācijas  (SCL). Tā kā pašā regulā nav sniegti sīkāki 
norādījumi par to, kad un kā ir nosakāmas SCL, ir izstrādāti uz noteiktām bīstamības klasēm 
attiecināmi norādījumi (informāciju par SCL noteikšanu skatīt Vadlīnijās par CLP regulas kritēriju 
piemērošanu – to 3. daļas attiecīgajās nodaļās).  

Šajā pielikumā sniegta pamatinformācija par metodi, kas tiek izmantota, lai noteiktu SCL tām 
vielām, kuras ir klasificētas kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas, kā norādīts vadlīniju 3. daļā.  

Ir atzīts, ka pamatfaktors SCL noteikšanai ir potenciāls, kas izteikts kā reproduktīvo sistēmu 
ietekmējoša deva. Par potenciāla aprēķināšanai visvairāk piemēroto parametru klasifikācijas 
pamatošanai ir izvēlēta ED10 vērtība. ED10 ir tāda līmeņa deva, kuras ietekme uz reprodukcijas 
spēju skar par 10% vairāk vielas iedarbībai pakļauto dzīvnieku nekā kontroles grupā vai, kura 
salīdzinājumā ar kontroles grupu izraisa par 10 % atšķirīgu efektu. Pamatojoties uz ED10, viela 
tiek iedalīta tās potenciālam atbilstošā grupā, tomēr piederību potenciāla grupai var mainīt 
modificējoši faktori, īpaši tad, ja aprēķinātais potenciāls ir tuvu abu grupu robežvērtībām.  

Daudzām vielām, kuras atbilstoši CLP regulas VI pielikumam ir klasificētas kā tādas, kas toksiski 
ietekmē augļa attīstību un (vai) dzimumfunkciju un auglību, potenciāla izplatība ir noteikta, 
izmantojot divas izveidotas datubāzes. Ievērojot citas SCL noteikšanas metodes pārējām 
bīstamības klasēm, ir ieteikts nošķirt trīs potenciāla grupas. Potenciāla grupu robežvērtības ir 
noteiktas saskaņā ar CLP regulas 10. panta 1. punkta prasībām, datubāzu analīzes rezultātiem 
un politikas apsvērumiem. Paredzams, ka lielākā daļa vielu atkarībā no to GCL būs vidējas 
potenciāla grupā. Vielām liela un maza potenciāla grupā ir ierosinātas šādas SCL vērtības.  

1. kategorija 2. kategorija
Deva SCL Deva SCL 

Liela 
potenciāla 
grupa 

ED10 < 4 mg/kg
ķermeņa svara
(ķ. s.) dienā

0,03 %  
(ļoti aktīvām 
vielām ir noteikts 
samazināšanas 
koeficients 10B) 

ED10 <4 mg/k
g ķermeņa
svara (ķ. s.)
dienā

0,3 %  
(ļoti aktīvām 
vielām ir noteikts 
samazināšanas 
koeficients 10B) 

Vidēja 
potenciāla 
grupa 

ED10 ≥ 4 mg/kg 
ķ.sv./dienā un 
≤ 400 mg/kg 
ķ.sv./dienā 

0,3 % (GCL) 3 % (GCL) 

Maza 
potenciāla 
grupa 

ED10 > 400 mg/k 
g ķ.sv./dienā 

3 % 

ED10 ≥ 4 mg/k 
g ķ.sv./dienā 
un 
≤ 400 mg/kg 
ķ.sv./dienā 
ED10 > 400 m 
g/kg ķ.sv./
dienā 

3–10 %A 
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A Dažos gadījumos var apsvērt 10 % ierobežojumu, piemēram, attiecībā uz vielām, kurām ED10 ir
> 1000 mg/kg ķ.sv./dienā un NOAEL ir < 1000 mg/kg ķ.sv./dienā.
B Attiecībā uz vielām, kurām ED10  ir vairāk nekā 10 reižu mazāka par 4 mg/kg ķ.sv./dienā, t. i., 
ED10 ir < 0,4 mg/kg ķ.sv./dienā, ir jāizmanto 10 reižu mazākas SCL vērtības. Attiecībā uz vēl 
aktīvākām vielām SCL ir jāsamazina ar koeficientu 10 par katrām 10 reizēm, par kurām ED10 ir 
< 4 mg/kg ķ.sv./dienā.  

VI.2 Ievads 

VI.2.1 Vispārējs reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu un maisījumu 
klasificēšanas sistēmas apraksts  

CLP regulā ir doti vielu un maisījumu klasificēšanas noteikumi. CLP regulas I pielikuma 
3.7.2.1.1. iedaļas 3.7.1. a) tabulā ir norādīti kritēriji, pēc kuriem reproduktīvajai 
sistēmai toksiskas vielas klasificējamas kādā no turpmāk minētajām kategorijām.  

I pielikums: 3.7.2.1.1. punkts. Lai klasificētu  vielas toksiskas  reproduktīvajai 
sistēmai tās tiek pieskaitītas vienai no divām kategorijām. Katrā kategorijā 
ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību, un uz attīstību aplūko atsevišķi. Turklāt 
ietekmi uz laktāciju pieskaita atsevišķai bīstamības kategorijai. 

3.7.1. a) tabula 
Toksiskās ietekmes uz reproduktīvo funkciju bīstamības kategorijas 

Kategorijas Kritēriji 

1. kategorija Zināma vai iespējama toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo 
funkciju 

Vielas klasificē toksiskās ietekmes uz reproduktīvo funkciju 
1. kategorijā, ja ir zināms, ka tās ir kaitīgi ietekmējušas
dzimumfunkciju un auglību vai cilvēku ontoģenēzi, vai ja pētījumos
ar dzīvniekiem, kurus apstiprina cita informācija, ir gūti pierādījumi,
kas ved pie pieņēmuma, ka vielai ir spēja traucēt cilvēku
reprodukciju. Vielas tālāk klasificē atkarībā no tā, vai pierādījumi
klasificēšanai ir galvenokārt gūti pētījumos par cilvēkiem (1.A
kategorija) vai pētījumos par dzīvniekiem (1.B kategorija).

1.A kategorija Zināma toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo funkciju 

Vielas klasificēšana 1.A kategorijā lielā mērā pamatojas uz 
pierādījumiem, kas gūti par cilvēkiem. 

1.B kategorija Iespējama toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo funkciju 

Vielas klasificēšana 1.B kategorijā lielā mērā pamatojas uz 
pierādījumiem, kas gūti, pētot dzīvniekus. Šādiem datiem ir 
jāsniedz skaidri pierādījumi par kaitīgu ietekmi uz dzimumfunkciju 
un auglību vai uz ontoģenēzi, ja nav citas toksiskas ietekmes, vai 
gadījumā, kad šāda ietekme ir vērojama kopā ar cita veida toksisku 
ietekmi, kaitīgā ietekme uz reprodukciju nedrīkst būt sekundāras 
nespecifiskas citas toksiskās ietekmes sekas. Tomēr, ja ir 
informācija par mehānismu, kas rada šaubas par šīs iedarbības 
nozīmi cilvēkiem, atbilstīgāk var būt klasificēt vielu 2. kategorijā. 

2. kategorija Aizdomas par toksisku ietekmi uz cilvēku reproduktīvo funkciju 
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Vielas klasificē toksiskas ietekmes uz reproduktīvo funkciju 2. 
kategorijā, ja par cilvēkiem vai par izmēģinājuma dzīvniekiem ir 
gūti pierādījumi par kaitīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību 
vai uz ontoģenēzi, ko var papildināt cita informācija, un ja 
pierādījumi nav pietiekami pārliecinoši, lai vielu pieskaitītu 
1. kategorijai. Ja nepietiekami kvalitatīvi veikti pētījumi padara
pierādījumus mazāk pārliecinošus, atbilstīgāk ir klasificēt vielu 2.
kategorijā.

Šādai ietekmei jābūt novērotai apstākļos, kad nav citas toksiskas 
ietekmes, vai, ja šāda ietekme ir vērojama kopā ar cita veida 
toksisku ietekmi, kaitīgo ietekmi uz reproduktīvo funkciju uzskata
par citas toksiskās ietekmes sekundārām un nespecifiskām sekām. 

Bīstamības klase, ko piešķir vielām ar ietekmi uz reproduktīvo funkciju, daļēji ietver arī ietekmi 
uz laktāciju vai ar tās starpniecību. Klasifikācija atkarībā no šādas ietekmes nav atkarīga no 
klasificēšanas 1.A, 1.B vai 2. klasē, kā aprakstīts iepriekš. Uz šajā dokumentā aplūkojamo 
jautājumu loku neattiecas SCL noteikšanas metodes izstrāde vielām, kas ietekmē laktāciju vai 
rada ietekmi ar tās starpniecību, tādēļ minētā ietekme un ar to saistītā klasificēšana šajā 
dokumentā netiks sīkāk iztirzāta.  

Tādu maisījumu klasificēšana, kuru sastāvā ir vielas, kas klasificētas kā toksiskas 
reproduktīvajai sistēmai, vai vielas, kas satur piemaisījumus, piedevas vai sastāvdaļas, kas 
klasificētas kā toksiskas reproduktīvajai sistēmai, pamatojas uz reproduktīvajai sistēmai 
toksisko sastāvdaļu koncentrāciju. CLP regulas I pielikuma 3.7.2. tabulā norādītās GCL vērtības 
ir lielākas par tām, kas nepieciešamas, lai klasificētu toksicitāti reproduktīvajai sistēmai. 
GCL reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām 1.A un 1.B kategorijā ir 0,3 %, 2. kategorijā – 
3,0 %, tomēr GCL nevar būt droša attiecībā uz ļoti aktīvām vielām un var būt pārāk droša 
attiecībā uz mazaktīvām vielām, tādēļ šādām vielām var būt jāpiemēro SCL.  

Atbilstoši CLP regulas 10. panta prasībām SCL ir jānosaka tad, kad atbilstīga un ticama 
zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir acīmredzama līmenī, kas zemāks 
par GCL, tādēļ SCL ir mazāka par GCL vērtību. SCL, kas ir lielāka par GCL, var noteikt 
izņēmuma gadījumos, kad atbilstīga, ticama un pārliecinoša zinātniska informācija liecina par to, 
ka viela koncentrācijā virs GCL nerada acīmredzamu bīstamību. Parasti uz vielām, kas atbilst 
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas kritērijiem, attiecas CLP regulas VI pielikumā ietvertās 
harmonizētās klasificēšanas un marķēšanas prasības. Šādos gadījumos SCL tiek noteiktas, 
ievērojot CLP regulas 37. pantā noteikto vielu klasificēšanas un marķēšanas harmonizēšanas 
procedūru. Ja CLP regulas VI pielikumā kāda viela nav minēta, ražotājam, importētājam vai 
pakārtotajam lietotājam pašam ir jāklasificē reproduktīvajai sistēmai toksiskās vielas vai 
jānosaka SCL, kas ir mazāka vai lielāka par GCL, ja tas ir pamatoti saskaņā ar CLP regulas 
10. panta 1. punkta prasībām. Ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs var arī iesniegt
harmonizētās klasifikācijas priekšlikumu un, kad tas nepieciešams, pievienot specifiskās
robežkoncentrācijas (sk. CLP regulas 37. panta 2. punktu).

VI.2.2 Reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu SCL noteikšanas metodes 
izstrādes procesa apraksts  

CLP regulā nav doti īpaši vielas bīstamās SCL noteikšanas kritēriji. Saskaņā ar CLP regulas 
10. panta 7. punktu ECHA ir jāsniedz papildu norādījumi par SCL noteikšanu. Ir izveidota darba
grupa, lai izstrādātu vadlīnijas par bīstamības klases ietekmi uz reproduktīvo funkciju, izņemot
ietekmi uz laktāciju vai ar tās starpniecību.

ES Tehniskajā komitejā jautājumos par klasificēšanu un marķēšanu uzsāktais darbs pie 
priekšlikumiem vadlīniju izstrādē par SCL noteikšanu vielām, kas toksiski ietekmē reproduktīvo 
funkciju, tika turpināts saistībā ar REACH regulas ieviešanas projekta (RIP) 3.6. redakciju un pēc 
tam – ECHA vadībā.  
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Lai gūti izpratni par iespējamajiem potenciālu raksturojošajiem parametriem un to izplatību, ir 
izveidotas divas datubāzes, tajās iekļaujot vairākus parametrus par daudzām vielām, kas 
klasificētas saistībā ar to toksisko ietekmi uz augļa attīstību un auglības mazināšanos. 
Pamatojoties uz apvienotajiem datiem, ir izvēlēti visvairāk piemērotie parametri, potenciāla 
grupām raksturīgās robežvērtības un ar tām saistītās SCL.  

Izstrādājot vadlīnijas, ir sagatavoti trīs dokumenti. Pirmais dokuments ir jaunākā nodaļa ar 
norādījumiem, kas iekļauti Vadlīnijās par CLP regulas kritēriju piemērošanu. Otrs dokuments ir 
šī pielikuma informatīvais materiāls, kurā aprakstīts process un apsvērumi, kā arī ieteikto 
norādījumu loģiskais pamatojums. Trešajā dokumentā ir publicēts to datubāzu saraksts, kas 
ietver datus par vielām, kurām ir toksiska ietekme uz augļa attīstību, un vielām, kas ietekmē 
dzimumfunkciju un auglību, kā arī šo datubāzu analīzes rezultāti (Muller et al., 2012).  

VI.2. nodaļā ir aprakstīti potenciālu raksturojošie parametri un daudzi teorētiski apsvērumi par
visvairāk piemēroto parametru un SCL noteikšanu. Minētajā nodaļā ir aprakstītas arī datubāzes
un analīžu metodes. VI.4. nodaļa ir veltīta nemodificējošajiem faktoriem. VI.5. nodaļā ir
aprakstītas un pamatotas potenciālu raksturojošās robežvērtības un atbilstošās SCL.

VI.2.3 Potenciāla vērtēšana, nosakot specifiskās robežkoncentrācijas atkarībā 
no bīstamības veselībai  

“Toksisks reproduktīvajai sistēmai” klasificēšanas kritēriji pamatojas uz pārliecinošiem 
zinātniskiem datiem par to, ka viela var izraisīt toksicitāti reproduktīvajai sistēmai. Kopumā 
par vielas potenciālu saistībā ar toksiskumu reproduktīvajai sistēmai, nav īpašu apsvērumu, 
tomēr klasificēšanu vairākās citās bīstamības klasēs atkarībā no apdraudējuma veselībai pamato 
vielas potenciāls. Vielas ar atšķirīgu potenciālu tiek klasificētas atšķirīgās vienas un tās 
pašas bīstamības klases kategorijās. Savukārt attiecīgajā bīstamības klasē iedalīto 
maisījumu klasificēšanas pamatā ir vielas koncentrācija maisījumā un tās bīstamības 
kategorija vai potenciāls saistībā ar akūto toksicitāti.  

Attiecībā uz akūto toksicitāti potenciāls tiek pamatots ar aplēsto akūto toksicitāti (ATE). Tas ir 
devas līmenis, kas akūtās toksicitātes vērtēšanas laikā izraisa 50 % mirstību (LD50 vai LC50) vai 
aprēķinātās LD50 vai LC50 vērtības, tam izmantojot fiksētas devas procedūru vai akūtās 
toksicitātes klases metodi. Šī vērtība tiek izmantota vielas klasificēšanai vienā no 
vairākām kategorijām. Aplēstā akūtās toksicitātes vērtība tiek izmantota maisījumu 
potenciāla aprēķināšanai. Pēc tam aprēķinātais potenciāls tiek izmantots maisījuma 
klasificēšanai konkrētā bīstamības kategorijā.  

Attiecībā uz toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu orgāniem (STOT) pēc vienreizējas vai 
atkārtotas iedarbības potenciālu izsaka kā devu, kas vielas vērtēšanas laikā izraisa nozīmīgu 
toksisku ietekmi. Atkarībā no potenciāla, viela pēc tās toksicitātes noteiktiem mērķa orgāniem 
tiek klasificēta vienā no divām bīstamības kategorijām vai vispār netiek klasificēta. Ja 
maisījums satur vielu, kas ir klasificēta pēc tās toksicitātes noteiktiem mērķa orgāniem, 
maisījuma klasificēšana ir atkarīga no šīs vielas procentuālā satura tajā un vielas bīstamības 
kategorijas. Šajos kritērijos tiek iekļauta minimālā procentuālā vērtība. Ļoti aktīvām vielām ir 
jānosaka SCL.  

Kancerogenitāte, tāpat kā toksicitāte reproduktīvajai sistēmai, tiek klasificēta, pamatojoties uz 
pārliecinošiem zinātniskiem datiem, un arī šādā gadījumā nav īpašu apsvērumu par 
vielas potenciālu. Kancerogēnas vielas saturošu maisījumu klasificēšana pamatojas uz GCL, ja 
vien vielai nav piešķirta SCL, kā noteikts CLP regulas VI pielikumā. Kancerogēnu vielu SCL 
tiek noteikta, pamatojoties uz kancerogenitātes izpausmēm atkarībā no T25. T25 ir dienas 
deva (mg/kg ķermeņa svara), kas pēc iedarbības dzīves laikā izraisa 25 % audzēju 
sastopamību, koriģējot pēc spontānajiem gadījumiem. Dati lielākoties tiek iegūti pētījumos 
ar dzīvniekiem. Atkarībā no T25 vielas tiek iedalītas trijās grupās. Ļoti aktīvām vielām 
T25 ir ≤ 1 mg/kg ķ.sv./dienā, vidēji aktīvām vielām – 1–100 mg/kg ķ.sv./dienā, un 
mazaktīvām vielām tā ir lielāka par 100 mg/kg ķ.sv./dienā. Komisijas darba grupa (datums nav 
zināms) kopā ar T25 ir iekļāvusi arī citus faktorus, kas modificē potenciāla vērtēšanas rezultātus. 
Šī metode ir ietverta Vadlīnijās par CLP regulas kritēriju piemērošanu.  
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Potenciāla izmantošana klasificēšanai dažādās vairāku citu bīstamības klašu kategorijās, kā arī 
kancerogēnu vielu SCL noteikšanai pamato to, kāpēc potenciāls ir pirmais parametrs 
reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu SCL noteikšanā. Tā kā nebija pieejama reproduktīvajai 
sistēmai toksisku vielu potenciāla definīcija, darba vajadzībām tiek izmantota šāda definīcija:  

“Toksisks reproduktīvajai sistēmai potenciāls tiek izteikts kā deva, kas izraisa specifiska veida, 
sastopamības un intensitātes toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu atkarībā no pētījuma 
plāna saistībā ar sugu un šķirni, iedarbības veidu, ilgumu un posmu dzīves ciklā un iespējamu 
toksicitāti vecāku organismam.”  

No šīs definīcijas izriet, ka potenciāls galvenokārt ir atkarīga no saņemtās devas, un potenciālu 
ir iespējams modificēt, ņemot vērā “smaguma pakāpi”. Atbilstoši šai definīcijai deva ir vielas 
daudzums, kas dzīvniekiem vai cilvēkiem izraisa noteikta veida, sastopamības un intensitātes 
ietekmi, vērtējot pēc iedarbībai izmantotā daudzuma (mg/kg ķ.sv./dienā). Sastopamība 
nozīmē to dzīvnieku vai cilvēku daļu, kuriem ir novērota ietekme. Ietekmes veids nozīmē to, 
kura no dzīvnieka vai cilvēka skartā orgāna vai sistēmas īpašībām ir ietekmēta, un 
intensitāte nozīmē pārmaiņu līmeni salīdzinājumā ar kontroles organismu. Sastopamība, veids 
un intensitāte kopā nozīmē ietekmes “smaguma pakāpi”, t. i., to, cik nevēlama ir ietekme vai 
atšķirīgas ietekmes kombinācija. Izmantojot specifisko sastopamību, veidu un intensitāti (kopā 
saukta par specifisko smaguma pakāpi), tiek norādīts salīdzināms atšķirīgas ietekmes smaguma 
pakāpes līmenis.  

Iepriekšminētā darba vajadzībām paredzētā definīcija ļauj uzskatīt potenciālu par atšķirīga 
līmeņa specifisko smaguma pakāpi, piemēram, pie ED10 un LOAEL (zemākā novērojamās 
nelabvēlīgās ietekmes līmeņa), un atšķirīga veida ietekmi, tādēļ ir pētītas vairākas iespējamās 
aktivitātes aprēķināšanas metodes.

VI.2.4 Toksisks reproduktīvajai sistēmai potenciālu raksturojošie parametri 

Tā kā nav piemērotas datubāzes, kas ļautu aprēķināt toksicitāti reproduktīvajai sistēmai, ir 
apkopoti un analizēti dati par vielām, kas klasificētas pēc to ietekmes uz reproduktīvo sistēmu, 
turklāt atseviš ķivielām, kas ietekmē augļa attīstību, un vielām, kas ietekmē dzimumfunkciju un 
auglību, jo skaidri atšrķias veidi, kā tiek ietekmēti abi ar reproduktīvo funkciju saistītie aspekti. Šī 
iemesla dēļ šai apakšnodaļai ir divas daļas: viena – par to vielu potenciāla parametriem, 
kuras ietekmē augļa attīstību, un otra (2.3.1. nodaļā) – par to vielu potenciāla 
parametriem, kuras ietekmē dzimumfunkciju un auglību. Tā kā potenciāls galvenokārt ir atkarīgs 
no devas (mg/kg ķ.sv./dienā), kas izraisa dažādas novērotas nevēlamas blakusparādības, katra 
veida nevēlamās blakusparādības raksturo daudzi parametri un devas apraksti, piemēram, 
NOAEL116, LOAEL117, ED10 utt.). Apkopotajos datos kā visu vielu parametri, kas raksturo to 
ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, ir iekļautas NOAEL, LOAEL un ED10 (efektīvās devas, kas 
salīdzinājumā ar fona sastopamību rada par 1 0% lielāku sastopamību vai ietekmes intensitāti) 
vērtības. Šie parametri sīkāk tiek iedalīti pēc klasificēšanas kritērijiem atbilstošiem 
ietekmes veidiem (piemēram, LOAEL klasificēšana) un pēc jebkādas ietekmes uz 
reproduktīvo sistēmu (piemēram, “kopējā NOAEL”). Izmantojot šādu apakšiedalījumu, tiek 
iegūti pavisam seši atš rķiīgi potenciālu raksturojoši parametri (sk. VI.2.4. e) tabulu). Ir 
apkopoti arī citi dati, piemēram, par vielas klasificēšanu saistībā ar mutagenitāti, ietekmes 
veidu pie LOAEL un testēšanai izmantotajām sugām. Šie parametri ir analizēti, un rezultāti ir 
apkopoti tabulas veidā un parādīti grafiskā diagrammā. Rezultātus ir publicējis Millers un 
viņa kolēģi (Muller et al.) 2012. gadā. Tā kā dati par diviem galvenajiem veidiem saistībā 
ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu ir analizēti atsevišķi, arī rezultāti ir parādīti 
atsevišķi.

VI.2.4.1 Potenciāla parametri vielām, kas toksiski ietekmē augļa attīstību (Muller et al.,
2012) 

Kad tika sākts darbs pie šo vadlīniju izstrādes, par 99 klasificētām vielām bija zināms ne mazāk 
kā viens ar toksisku ietekmi uz augļa attīstību saistīts parametrs. Ir pieejamas gandrīz visu vielu 
LOAEL vērtības, bet dažām vielām nav zināmas NOAEL un ED10 vērtības. NOAEL vērtība nav 

116NOAEL nozīmē līmeni, pie kura netiek novērota nevēlama ietekme.  
117 LOAEL nozīmē zemāko novērojamo nelabvēlīgās ietekmes līmeni. 
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zināma galvenokārt tādēļ, ka nav pieejams pētījuma laikā noteikts vai datubāzē norādīts vielas 
devas līmenis, kas nerada ietekmi. Savukārt ED10 vērtība nav zināma galvenokārt tādēļ, ka nav 
zināma NOAEL vērtība, un parasti šādos gadījumos ED10 vērtība ir atvasināma, izmantojot 
etalondevas (BMD) pieeju, lai izvairītos no interpolēšanas starp LOAEL un kontroles vielas radīto 
līmeni. Vēl viens iemesls tam, ka nav zināmas ED10 vērtības, ir tas, ka izskatītajos pētījumu 
kopsavilkumos vai ziņojumos par pētījumiem atrodamas nepilnīgas ziņas par līmeni, kas nerada 
ietekmi.  

Sešu potenciālu raksturojošo parametru lielāko un mazāko vidējo vērtību atšķirību koeficients 
nav lielāks par 4. Salīdzinājumā ar vielu potenciāla atšķirībām, kas, vērtējot pēc katra 
parametra, var sasniegt 1 000 000 reižu, tas ir ļoti mazs (skatīt VI.2.4.  e)  tabulu). Potenciāla 
atšķirība ir vairāk izteikta, ja to vērtē pēc NOAEL vai LOAEL, nevis pēc ED10, – galvenokārt tādēļ, 
ka par visaktīvākajām vielām ir bijusi pieejama tikai NOAEL un (vai) LOAEL, bet ne ED10 vērtība. 
Pieejamie dati liecina, ka vairākumam vielu starp NOAEL, LOAEL un ED10 vērtībām ir cieša 
sakarība. Vidējais LOAEL līmenis ir aptuveni 2–3 reizes augstāks par vidējo NOAEL līmeni. Tas, 
ka šis koeficients nav tuvāks 3–4, kas parasti tiek izmantots, salīdzinot devu līmeni, var būt 
izskaidrojams ar to, ka nav zināms daudzu vielu NOAEL. Vidējā klasificēšanai izmantojamā 
ED10 vērtība ir nedaudz lielāka par klasificēšanai izmantojamo LOAEL vērtību. Šī atšķirība ir 
vairāk izteikta “kopējām” vērtībām, proti, tās atšķiras vairāk nekā divas reizes, jo pētījumos ir 
izmantotas atšķirīgas devas un NOAEL pieeja nodrošina mazāku diferenciāciju.  

VI.2.4.  e) tabula. Vidējās vērtības (pieņemot log/normālu sadalījumu) (mg/kg ķ.sv. dienā) un 
potenciāla atšķirības visām tām datubāzē iekļautajām vielām, kas toksiski ietekmē augļa 
attīstību (Muller et al., 2012)

Parametrs n Vidēji Standart-
novirze 

Mazākā 
vērtība 

Lielākā 
vērtība 

Potenciāla 
atšķirība 

NOAEL (kopā) 68 12 10 0,002 684 342 000 

LOAEL (kopā) 98 25 13 0,002 2281 1 140 500 

ED10 (kopā) 59 43 6 0,03 785 2617 

NOAEL 
(klasificēšanai) 

76 18 11 0,002 1100 550 000 

LOAEL 
(klasificēšanai) 

97 40 13 0,002 2281 1 140 500 

ED10 
(klasificēšanai) 

63 48 6 0,3 933 3110 

VI.2.4.  e)) tabulā norādīto vidējo vērtību un potenciālu raksturojošo parametru atšķirības daļēji
var būt radījusi to vielu skaita atšķirība, par kurām ir pieejamas konkrētās mainīgās vērtības. Ja
datubāzē būtu iekļautas tikai tās vielas, par kurām ir pieejami visi seši parametri, tā
samazinātos līdz datiem par 44 vielām (sk. VI.2.4.  e)tabulu). Potenciālu raksturojošo
parametru atšķirības daļēji ir izskaidrojamas ar to, ka, pētījuma laikā vērtējot vielu (kadmija
oksīdu), kurai bija vismazākās visu parametru vērtības, tika izmantotas neparasta līmeņa devas
(NOAEL un LOAEL vērtēšanai tika izmantotas attiecīgi 0,026 un 0,26 mg/kg ķ. s. lielas dienas
devas).
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VI.2.4. f) tabula. Vidējās vērtības (pieņemot log/normālu sadalījumu) (mg/kg
ķ. s. dienā) un potenciāla rādītāju atšķirības vielām, kuras toksiski ietekmē augļa attīstību 
(n = 44) un par kurām ir zināmi visi seši potenciālu raksturojošie parametri (Muller et al., 
2012)

Parametrs Vidēji Standart-
novirze 

Mazākā 
vērtība 

Lielākā 
vērtība 

Potenciāla 
atšķirība 

NOAEL (kopā) 19 7 0,026 684 26 308 

LOAEL (kopā) 58 7 0,260 2281 8773 

ED10 (kopā) 44 5 0,300 570 1900 

NOAEL 
(klasificēšanai) 

25 7 0,026 684 26 308 

LOAEL 
(klasificēšanai) 

71 6 0,260 2281 8773 

ED10 
(klasificēšanai) 

49 6 0,300 933 3110 

Salīdzinot VI.2.4. e) un VI.2.4. f)  tabulas, nav konstatējamas nozīmīgas visu parametru vidējo 
vērtību, standartnoviržu un lielāko vērtību atšķirības, tomēr ir redzamas vairāku parametru 
mazāko vērtību atšķirības, tādēļ vienu un to pašu potenciālu raksturojošo parametru 
atšķirības kļūst daudz vieglāk salīdzināmas. Tas norāda uz to, ka iemesls VI.2.4. e) tabulā 
redzamajām potenciālu raksturojošo parametru atšķirībām, galvenokārt ir nezināmās dažu ļoti 
aktīvu vielu ED10 vērtības.  

VI.2.4.2 Potenciāla parametri vielām, kas nevēlami ietekmē dzimumfunkciju un auglību
(Muller et al., 2012) 

Kad tika sākts darbs pie šo vadlīniju izstrādes, par 93 klasificētām vielām bija zināms ne mazāk 
kā viens ar toksisku ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību saistīts parametrs (turpmāk 
šādas vielas tiek sauktas par auglībai toksiskām vielām). Bija pieejamas visu vielu LOAEL 
vērtības, bet nebija zināmas dažu vielu NOAEL un ED10 vērtības. NOAEL vērtība nav 
zināma galvenokārt tādēļ, ka nav pieejams pētījuma laikā noteikts vai datubāzē norādīts 
vielas devas līmenis, kas nerada ietekmi. ED10 vērtība nav zināma galvenokārt tādēļ, ka nav 
zināma NOAEL vērtība, un parasti šādos gadījumos ED10 vērtība ir atvasināma, izmantojot 
etalondevas (BMD) pieeju, lai izvairītos no interpolēšanas starp LOAEL un kontroles vielas radīto 
līmeni. Vēl viens iemesls tam, ka nav zināmas ED10 vērtības, ir tas, ka izskatītajos pētījumu 
kopsavilkumos vai ziņojumos atrodamas nepilnīgas ziņas par līmeni, kas nerada ietekmi.  

Sešu potenciālu raksturojošo parametru lielāko un mazāko vidējo vērtību atšķirību koeficients 
nav lielāks par 4. Tas ir ļoti mazs, salīdzinājumā ar vielu potenciāla atšķirībām, kas, vērtējot pēc 
katra parametra, var sasniegt 30 000 reižu, (sk. VI.2.4. g)  tabulā). Starp potenciālu 
raksturojošajiem parametriem NOAEL vērtību atšķirības ir lielākas nekā LOAEL un ED10 vērtību 
atšķirības, galvenokārt tādēļ, ka vienai vielai, kurai NOAEL ir 0,032 mg/kg, LOAEL ir 10 mg/
kg ķ.sv./dienā. Pieejamie dati liecina, ka vairākumam vielu starp NOAEL, LOAEL un ED10 
vērtībām ir cieša sakarība. Vidējais LOAEL līmenis ir aptuveni 2–3 reizes augstāks par vidējo 
NOAEL līmeni. Tas, ka šis koeficients nav tuvāks 3–4, kas parasti tiek izmantots, salīdzinot devu 
līmeni, var būt izskaidrojams ar to, ka nav zināms daudzu vielu NOAEL. Vidējā ED10 vērtība 
ir starp vidējo NOAEL un LOAEL vērtību. 
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VI.2.4. g)    tabula. Vidējās vērtības (pieņemot log/normālu sadalījumu) (mg/kg ķ.sv./dienā) un
potenciāla atšķirības datubāzē iekļautajām auglībai toksiskajām vielām

Parametrs n Vidēji Standart-
novirze 

Mazākā 
vērtība 

Lielākā 
vērtība 

Potenciāla 
atšķirība 

NOAEL (kopā) 68 20 7 0,032 635 19 844 

LOAEL (kopā) 93 54 7 0,25 2060 8240 

ED10 (kopā) 37 31 5 0,6 1065 1775 

NOAEL 
(klasificēšanai) 

70 24 7 0,032 940 29 375 

LOAEL 
(klasificēšanai) 

93 62 7 0,33 2060 6242 

ED10 
(klasificēšanai) 

37 33 6 0,6 1065 1775 

VI.2.4. g) tabulā norādīto vidējo vērtību un potenciālu raksturojošo parametru atšķirības daļēji var 
būt radījusi to vielu skaita atšķirība, par kurām ir pieejamas konkrētās parametru vērtības. Ja 
datubāzē  būtu  iekļautas  tikai  tās  vielas,  par  kurām  ir  pieejami  visi  seši 
parametri,  tā  samazinātos līdz datiem par 34 vielām (sk. VI.2.4. f) tabulu).

VI. 2.4. h)   tabula. Vidējās vērtības (pieņemot log/normālu sadalījumu) (mg/kg ķ.sv./
dienā) un potenciāla rādītāju atšķirības auglībai toksiskām vielām (n = 3 4), par kurām ir 
zināmi visi seši potenciālu raksturojošie parametri (Muller et al., 2012) 

Parametrs Vidēji Standartnovirze Mazākā 
vērtība 

Lielākā 
vērtība 

Potenciāla 
atšķirība 

NOAEL (kopā) 19 6 0,3 250 833 

LOAEL (kopā) 72 6 0,7 1000 1429 

ED10 (kopā) 35 5 1,3 1065 819 

NOAEL 
(klasificēšanai) 

24 6 0,3 940 3133 

LOAEL 
(klasificēšanai) 

89 6 0,7 1580 2257 

ED10 
(klasificēšanai) 

39 5 1,3 1065 819 

Salīdzinot VI.2.4. g) un VI.2.4. h)  tabulas, nav konstatējamas nozīmīgas visu parametru vidējo 
vērtību, standartnoviržu un lielāko vērtību atšķirības, tomēr ir redzamas dažu parametru 
mazāko vērtību atšķirības, tādēļ vienu un to pašu potenciālu raksturojošo parametru atšķirības 
kļūst daudz vieglāk salīdzināmas. Tas norāda uz to, ka iemesls VI.2.4. g) tabulā redzamajām 
potenciālu raksturojošo parametru daļējām atšķirībām galvenokārt ir nezināmās dažu ļoti aktīvu 
vielu ED10 vērtības. 
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VI.2.4.3 Secinājumi par visvairāk piemēroto potenciālu raksturojošo parametru

Tā kā ir zināmas gandrīz visu vielu LOAEL vērtības, tās ir uzskatāmas par visnoderīgāko 
potenciālu pamatojošo informatīvo parametru, tomēr, ja nav zināma NOAEL vērtība, LOAEL nav 
piemērots potenciālu raksturojošs parametrs, jo nav norāžu par to, cik daudz faktiskā 
LOAEL vērtība varētu būt mazāka par novēroto LOAEL vērtību. Mazāk tādu vielu, par kurām ir 
zināmas ED10 vērtības, iespējams, ir tādēļ, ka par dažām vielām pētījumu kopsavilkumi ir 
pieejami ierobežoti. ED10 izmantošanai ir nepieciešama piekļuve izvērstam pētījuma rezultātu 
kopsavilkumam vai pašam ziņojumam par pētījumu, bet tas datubāzē par vairākām vielām nav 
pieejams, tomēr šīs vadlīnijas  izmantots gan industrija, gan dalībvalstu kompetentās iestādes, 
lai gatavotu ieteikumus par saskaņoto klasifikāciju un marķēšanu, kā arī industrija gadījumos, 
lai pašklasificētu CLP regulas VI pielikumā neminētas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas . 

Uzņēmumiem ir pieejami pašu organizēto pētījumu rezultāti. Ir paredzams, ka pēc 
REACH regulā noteiktajiem reģistrācijas beigu termiņiem par lielāku skaitu vielu būs pieejama 
plašāka informācija, tostarp ED10 vērtības, nekā ir iekļauta šo vadlīniju izstrādāšanai izmantotajā 
datubāzē.  

Dalībvalstīm būs pieejami reģistrācijas dokumentos iekļautie pētījumu rezultātu apkopojumi. 
Saskaņā ar CLP regulas 49. panta 3. punktu ECHA vai dalībvalstu kompetentās iestādes var 
pieprasīt visus pētījumu rezultātus.  

Jāpiebilst, ka tad, ja nav pieejamas NOAEL vērtības un ietekmes intensitāte pie LOAEL > 10 %, 
ED10 vērtība nav nosakāma interpolējot, tomēr ED10 vērtību iespējams aprēķināt, izmantojot 
etalondevas (BMD) noteikšanas programmatūru, ja ir pieejami pietiekami dati. NOAEL un 
LOAEL vērtības nav aprēķināmas, izmantojot BMD pieeju, turklāt fiksēts efektu izraisošs līmenis, 
piemēram, 10 % saistībā ar ED10, tiek uzskatīts par vairāk reprezentatīvu un tādu, kas ļauj 
labāk salīdzināt dažādu vielu relatīvo potenciālu, nekā LOAEL, kas ir izvēlēts devas līmenis.  

Attiecībā uz lielāko daļu citu bīstamības klašu SCL pamato līmenis, kas rada ietekmi. Vērtējot 
kancerogenitāti, tiek izmantotas T25 vērtības, bet ādas sensibilizētāju vērtēšanai tiek izmantota 
EC3 vērtība vai devas līmenis, par kuru ir ziņojis noteikts skaits respondentu, tādēļ LOAEL vai 
ED10 vērtības tiek uzskatītas par vairāk piemērotām SCL noteikšanai nekā NOAEL vērtības.  

Attiecībā uz vielām, kuru kopējās LOAEL vērtības (mazākās devas, kas jebkādā veidā ietekmē 
reprodukcijas funkciju) atšķiras no klasificēšanai izmantojamajām LOAEL vērtībām (mazākajām 
devām, kuru ietekme uz reprodukcijas funkciju atbilst klasificēšanas kritērijiem), 
iepriekšminētais lielākoties ir saistīts ar maznozīmīgu nāves, ļaundabīgu jaunveidojumu vai 
augļa ķermeņa svara samazināšanās gadījumu sastopamības palielināšanos, kad tiek vērtēts pēc 
kopējās LOAEL vērtības, salīdzinājumā ar nozīmīgu nāves vai ļaundabīgu jaunveidojumu 
gadījumu sastopamības palielināšanos, kad tiek vērtēts pēc klasificēšanai izmantojamajām 
LOAEL vērtībām. Nozīmīgas un nenozīmīgas ietekmes sastopamības atšķirība izzudīs, ja 
potenciāla raksturošanai tiks izmantota ED10 vērtība.  

“Kopējo” un “klasificēšanai izmantojamo” vērtību atšķirības dažkārt ir saistītas ar ierobežotu un 
klasificēšanai parasti neizmantojamu ietekmi, piemēram, nelielu LOAEL vērtību mainības 
palielināšanos un vairāk izteiktu ietekmi, kuras dēļ ir nepieciešama klasificēšana pēc lielākas 
devas. Lai iegūtu pastāvīgāku potenciālu raksturojošu parametru, tika dota priekšroka 
klasificēšanai izmantojamajiem ietekmes parametriem.  

Kopumā par potenciāla aprēķināšanai visvairāk piemēroto parametru, ar kuru pamatot 
klasifikāciju, ir izvēlēta ED10 vērtība. Šī parametra priekšrocība ir tā, ka tāda lieluma deva, kas 
rada paredzēto ietekmes līmeni, izraisa vismaz noteiktas intensitātes ietekmi. Minētais atbilst 
vairākumam klasifikācijas kritēriju un citām SCL noteikšanas metodēm, turklāt darba 
vajadzībām izmantojamajā definīcijā saistībā ar ED10 nav ietverti visi potenciāla aspekti, kas 
ietekmē reprodukcijas spēju, tādēļ jāņem vērā arī daži citi parametri, kuri var mainīt pēc 
ED10 noteikto piederību potenciāla grupai un kuru dēļ var būt jānosaka mazākas vai lielākas 
koncentrācijas robežvērtības. Informāciju par modificējošajiem faktoriem skatīt 4. nodaļā.  
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VI.3 Modificējošie faktori 

Vairāki ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu iespējami saistīti elementi (modificējošie 
faktori) ir novērtēti kā tādi, kas arī ir vērā ņemami, nosakot reproduktīvajai sistēmai toksiskas 
vielas piederību pie noteiktas potenciāla grupas. Modificējošie faktori var mainīt attiecīgās vielas 
piederību pie noteiktas potenciāla grupas. Lai gan daži modificējošie faktori ir jāņem vērā 
vienmēr, citi modificējošie faktori var būt nozīmīgāki tad, kad potenciālu raksturojošā vērtība ir 
tuva divu grupu robežvērtībai (sk. VI.3.1. i)  tabulu). Jāpiebilst, ka vairāki elementi var būt 
savstarpēji saistīti.  

VI.3.1 Potenciāla grupām raksturīgās robežvērtības 
VI.3.1. i) tabula. Potenciāla grupām raksturīgās robežvērtības

Potenciāla grupa Robežvērtības 

Liela potenciāla grupa ED10 ≤ 4 mg/kg ķ.sv./dienā 

Vidēja potenciāla grupa ED10 ir 4–400 mg/kg ķ.sv./dienā 

Maza potenciāla grupa ED10 ≥ 400 mg/kg ķ.sv./dienā 

Lemjot par reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas klasifikāciju, daži faktori jau ir ņemti vērā. 
Kad šādi faktori jau ir vērtēti, jāuzmanās, lai šī informācija netiktu vēlreiz izmantota, nosakot 
potenciālu. Piemēram, kad ED10 noteikšanas laikā pie attiecīga devas līmeņa ir novērota toksiska 
ietekme uz mātes organismu, tā jāņem vērā jau klasificējot un nav vēlreiz jāizmanto, lai 
noteiktu lielāku SCL. Faktori, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie nav izmantojami kā modificējoši 
faktori, ir norādīti šī pielikuma IV.4. nodaļā. Par modificējošiem ir izmantojami šādi faktori:  

• ietekmes veids un intensitāte;

• datu pieejamība;

• devas lieluma un atbildreakcijas sakarība;

• iedarbības veids vai mehānisms;

• toksikokinētika;

• vielu bioakumulācija.

Šo modificējošo faktoru pamatojums ir dots šo vadlīniju 3.7.2.5.5. nodaļā. 

VI.4 Nemodificējošie faktori 

Nosakot potenciālu, kas ietekmē reprodukcijas spēju, tiek ņemti vērā daudzi iespējami 
modificējoši faktori. Izvēlētie modificējošie faktori ir norādīti iepriekš. Tālāk ir norādīti apsvērtie, 
bet neiekļautie parametri vai faktori.  

VI.4.1 Sugas un šķirnes 

ED10  noteikšanai izmantotās sugas var ņemt vērā kā modificējošus faktorus, ja ir novērots, ka 
noteiktas sugas kopumā ir jutīgākas pret reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, t. i., 
ietekme tiek novērota pie zemāka iedarbības līmeņa, un tiek uzskatīts, kas tas attiecināms arī 
uz cilvēku.Tomēr, salīdzinot dažādus parametrus, kas novēroti divām dzīvnieku sugām (žurkām 
un trušiem), kuras galvenokārt tiek izmantotas, vērtējot ietekmi uz augļa attīstību, NOAEL, 
LOAEL vai ED10 vidējo vērtību atšķirības šādas analīzes laikā nav atklātas, turklāt gandrīz visos 
pētījumos par klasificēšanu saistībā ar auglību ir izmantotas žurkas. Tas nozīmē, ka sugas izvēle 
nav uzskatāma par modificējošu faktoru. Katras vielas potenciālu raksturojošo parametru 
noteikšanai jāizmanto visjutīgākās sugas, ja vien nav skaidru pierādījumu par to, ka novērotā 
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ietekme nav attiecināma uz cilvēku vai, ka atšķiras cilvēka un testēto sugu jutība. Tas attiecas 
arī uz atšķirīgām šķirnēm.  

VI.4.2 Sistēmiskā vai ar mātes organismu saistītā toksicitāte 

Nevēlamu ietekmi uz auglību un dzimumfunkciju var izraisīt sekundāra sistēmiskas toksicitātes 
ietekme uz citiem orgāniem. Sekundāra toksiska ietekme uz mātes organismu var ietekmēt 
augļa attīstību, tomēr tas jau ir ņemts vērā, vielu klasificējot noteiktā kategorijā, tādēļ tas arī 
nav izmantojams, modificējot koncentrācijas robežvērtības.  

VI.4.3 Mutagenitāte 

Datubāzu analīžu rezultāti (Muller et al., 2012) liecina, ka vielas, kas klasificētas gan saistībā ar 
toksicitāti reproduktīvajai sistēmai, gan saistībā ar mutagenitāti, ir aktīvākas (tām ir mazāka 
ED10 vērtība) nekā tās vielas, kas klasificētas kā toksiskas reproduktīvajai sistēmai , tomēr, tā 
kā lielāks potenciāls jau nozīmē to, ka ED10 vērtība ir mazāka, mutagenitāte nav jāizmanto par 
modificējošu faktoru.  

VI.4.4 Gaistamība 

Gaistamība ir fizikāla īpašība, kas drīzāk ir saistīta ar iedarbību, nevis vielai raksturīgo 
bīstamības potenciālu, tomēr maisījuma sastāvā esošas vielas iedarbības līmeni ietekmē ne tikai 
tās koncentrācija, bet arī gaistamība. Jo lielāka ir vielas gaistamība, jo lielāka var būt iedarbība, 
kad saskarē ar attiecīgo vielu vai maisījumu tas tiek ieelpots. Uz tvaiku iedarbību, kad tie tiek 
ieelpoti, neattiecas eksperimentālas iekšķīgas testēšanas robeždeva 1000 mg/kg ķ.sv./dienā, jo 
darba vietās iedarbība var būt vairāk nekā par vienu intensitātes kārtu lielāka par ekstrapolēto 
robeždevas līmeni (Schneider et al., 2007). Tas var būt iemesls, kādēļ klasifikācijas kritērijos 
nav iekļauta klasificēšanai izmantojama robeždeva (sk. I pielikuma 3.7.2.5.4. apakšnodaļu). Tas 
nozīmē, ka gaistamība var būt uzskatāma par modificējošu faktoru, tomēr šis arguments nav 
specifisks saistībā ar toksicitāti reproduktīvajai sistēmai, tādēļ nav attiecināms uz visām 
atbilstīgajām bīstamības klasēm. Saistībā ar citām bīstamības klasēm, piemēram, 
kancerogenitāti, SCL noteikšanas metodes neparedz gaistamību izmantot par modificējošu 
faktoru, lai gan to ieteicams ņemt vērā, nosakot SCL saistībā ar narkotisku iedarbību (STOT-SE 
3), turklāt gaistamība nav īpaši minēta nevienas citas bīstamības klases klasifikācijas kritērijos, 
izņemot STOT-SE un STOT-RE (sk. CLP regulas I pielikuma 3.8.2.1.10.4. un 3.9.2.10.4. 
iedaļu), un par tiem vadlīnijās ir ieteikts, ka uz ļoti gaistošu vielu marķējuma norādāms 
specifisks drošības prasību apzīmējums.  

Tomēr saistībā ar dažām bīstamības klasēm gaistamība tiek ņemta vērā, vielas un maisījumus 
klasificējot pēc atšķirīgiem skaitliskiem kritērijiem (skatīt CLP regulas I pielikuma 3.1.1. tabulu 
un šo vadlīniju 3.1.2.2. nodaļu) vai orientējošās vērtības (skatīt CLP regulas I pielikuma 3.8.2. 
tabulu un šo vadlīniju 3.8.2.2.1. nodaļu, kā arī I pielikuma 3.9.2. un 3.9.3. tabulu un šo 
vadlīniju 3.9.2.2. nodaļu) attiecībā uz tvaikiem, nevis putekļiem vai aerosoliem. Saistībā ar 
STOT-SE un STOT-RE SCL noteikšanas metode ir tieši atkarīga no minētajām orientējošajām 
vērtībām.  

Gaistamību kā modificējošu faktoru tika nolemts neiekļaut, jo tā ir fizikāla īpašība, kas 
atkarīga arī no citiem faktoriem, piemēram, temperatūras un maisījuma sastāva, tādēļ ir 
vairāk saistīta ar iedarbību, nevis vielai raksturīgo bīstamības potenciālu.  

VI.5 Potenciāla grupas un specifiskās robežkoncentrācijas 

VI.5.1 Potenciālu raksturojošo robežvērtību un specifisko robežkoncetrāciju 
pamatojums  

Vispirms ir norādīti daži vispārēji apsvērumi par potenciāla grupām, un pēc tam ir pamatota 
izmantotā pieeja, ieteicamās potenciāla grupu robežvērtības un tām atbilstošās 
robežkoncentrācijas.  
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VI.5.1.1 Vispārēji apsvērumi par potenciāla grupām

VI.5.1.1.1. Tiesību aktu prasības Saskaņā ar CLP regulas

10. panta 1. punkta otro rindkopu:

10. panta 1. punkts
Specifiskās robežkoncentrācijas nosaka ražotājs, importētājs vai pakārtots lietotājs, ja
atbilstīga un ticama zinātniska informācija liecina, ka vielas radītā bīstamība ir
acīmredzama, ja minētās vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 2. daļā noteikto
koncentrāciju jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par I pielikuma 3., 4. un 5. daļā
noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju jebkurai bīstamības klasei.

Saskaņā ar CLP regulas 10. panta 1. punkta trešo rindkopu: 

10. panta 1. punkts
Izņēmuma apstākļos specifiskās robežkoncentrācijas var noteikt ražotājs, importētājs vai
pakārtots lietotājs, ja viņam ir atbilstīga, ticama un pārliecinoša zinātniska informācija
par to, ka tādas vielas bīstamība, kas klasificēta kā bīstama, nav acīmredzamā līmenī,
kas pārsniedz I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas attiecīgajai bīstamības klasei
vai pārsniedz minētā pielikuma 3., 4. un 5. daļā noteikto vispārīgo robežkoncentrāciju
attiecīgajai bīstamības klasei.

VI.5.1.1.2 Datubāzu analīzes zinātniskie rezultāti

Ir salīdzinātas datubāzes ar vielu (1. un 2. kategorijas) ED10 vērtību, kas ietekmē augļa 
attīstību, dzimumfunkciju un auglību , lai noteiktu, vai atšķiras 1. un 2. kategorijas vielu 
potenciāls (Muller et al., 2012). Datubāzē ietvertās ierobežotās informācijas dēļ rezultāti ir 
interpretējami piesardzīgi, jo datubāzē ir iekļauts ierobežots skaits vielu un par katru vielu 
pieejamie dati ir samazināti līdz vienam rādītājam (ED10 vērtībai) un dažiem modificējošajiem 
faktoriem. Samazinot datubāzes apjomu, var būt neņemtas vērā 1. un 2. kategorijas vielu 
potenciāla atšķirības un ar tām saistītās šaubas, tomēr visos gadījumos salīdzināšanas rezultāti 
liecina, ka augļa attīstību, dzimumfunkciju un auglību ietekmējošo vielu vidējais potenciāls ir 
līdzīgs un ka arī 1. un 2. kategorijas vielu vidējais potenciāls ir līdzīgs un noteikti neatšķiras 
vairāk nekā 10 reižu.  

VI.5.1.1.3 Ar politiku saistītie apsvērumi un ieteiktā metode

Kā izriet no 10. panta 1. punkta trešās rindkopas, dažkārt datus nevar uzskatīt par atbilstīgiem, 
ticamiem un pārliecinošiem, ja tie iegūti ar nesensitīvām testu metodēm. Piemēram, atlases 
analīzes rezultāti par ierobežotu skaitu dzīvnieku un mērķparametru nav izmantojami lielākas 
SCL noteikšanai, tomēr var būt izmantojami mazākas SCL noteikšanai. Lielākas SCL noteikšanai 
nav izmantojami arī tie pētījumi, kuros ir noteikta LOAEL, bet nav noteikta NOAEL vērtība.  

Potenciāla grupu robežvērtību (sk. VI.3.1. i) tabulu) un katras grupas SCL un GCL noteikšana ir 
ar politiku saistīts jautājums. CLP regulas 10. pants un I pielikumā ietvertie kritēriji, kā arī 
pieejamie dati nesniedz skaidrus norādījumus, tādēļ ir izstrādāta vienkārša sistēma, turklāt šī 
pieeja ir līdzīga tai, kas izstrādāta saistībā ar citām bīstamības klasēm, piemēram, 
“Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu”  un “Kancerogenitāti”, kuras atbilstīgi pamato šo 
metodi.  

Potenciāla noteikšanu saistībā ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu vairākumā gadījumu 
pamatos vienā vai dažos pētījumos iegūti ierobežota apjoma dati. Ir atzīts, ka precīza katras 
vielas SCL, kas visām vielām atšķiras, varētu norādīt uz nereālistisku vai zinātniski nepamatotu 
precizitāti, turklāt Haners (Janer, 2007) ir novērojis, ka otrās paaudzes pētījumos ir iespējams 
ņemt vērā NOAEL vērtību variācijas, tādēļ ir ieteikts vielas pēc potenciāla iedalīt lielās grupās, 
saistot ar SCL, kā tas tiek darīts saistībā ar citām bīstamības klasēm. Ir ieteikts nošķirt trīs 
potenciāla grupas. Kā tālāk parādīts VI.5.1. j) tabulā, vismazāk aktīvās vielas (ar lielāko 
ED10 vērtību) ir grupā, kuras vielu SCL ir lielāka par GCL. Lielākajai daļai šīs grupas vielu jābūt 
noteiktai GCL. Šajā grupā ir iekļaujamas tikai tādas ļoti aktīvas vielas (ar mazu ED10 vērtību), 
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kuru SCL ir mazāka par GCL. Aptuveni 70–80 % vielu ir ieteikts iekļaut GCL potenciāla grupā un 
5–15 % vielu – maza un liela potenciāla grupā, turklāt, tā kā potenciāls vielām, kas toksiski 
ietekmē augļa attīstību vai dzimumfunkciju un auglību, ir līdzīga, ir ieteikts saistībā ar abu veidu 
ietekmi izmantot vienas un tās pašas robežvērtības. Datubāzē ir arī redzams, ka 1. un 
2. kategorijas vielu potenciāls neatšķiras, tādēļ attiecībā uz 1. un 2. kategorijas vielām ir ieteikts 
izmantot vienas un tās pašas robežvērtības.

VI.5.1.1.4. Citas apsvērtās metodes

Ir apspriestas vairākas citas iespējamās SCL noteikšanas  metodes,  arī  tā,  ko  agrāk  dažkārt  ir  
izmantojusi ES Tehniskā komiteja jautājumos par klasificēšanu un marķēšanu. Šī metode 
pamatojas uz robeždevu 1000 mg/kg ķ.sv./dienā, kā aprakstīts OECD  414. un 416. testu 
vadlīnijās.  

Robežkoncetrācija, kas izteikta kā procentuālais daudzums maisījumā, ir atvasināma, 
NOAEL vērtību izdalot ar robeždevu un iegūto rezultātu reizinot ar 100 (skatīt ECBI/47/02 
7. pielikumu). Ar šo metodi ir iespējams iegūt katrai vielai atbilstošo SCL.  Tā  var  norādīt  
uz  precizitāti, kas nav paredzama standartpētījumos par reproduktīvo funkciju. Ar šo metodi ir 
arī iespējams noteikt SCL vairākumam vielu, bet GCL – tikai dažām vielām, tādēļ tās 
izmantošana nav tikusi apsvērta. Saistībā ar ieteikto metodi potenciāla grupas tiek 
izmantotas tādēļ, lai nerastos priekšstats par pārāk lielu precizitāti, un tas ļauj daudzas 
vielas iekļaut vidēja potenciāla grupā atkarībā no GCL.

VI.5.1.2 Triju potenciāla grupu robežvērtību pamatojums

Nākamajās tabulās ir parādīta aprēķinātā jau klasificēto augļa attīstību ietekmējošo un auglību 
un dzimumfunkciju nevēlami ietekmējošo visu grupu 1. un 2. kategorijas vielu procentuālā daļa. 
To pamato potenciāla izplatība vielām,  par kurām  ir  zināms,  ka  tās  toksiski  ietekmē  
augļa  attīstību vai dzimumfunkciju un auglību (Muller et al., 2012). Ir pārbaudītas vairākas 
iespējamās triju grupu robežvērtības. Aprēķina pamatā ir to vielu skaits, kuru raksturīgās vērtības 
ir lielākas vai mazākas par iespējamajām robežvērtībām, un dažu modificējošo faktoru, 
piemēram, pieejamās NOAEL vērtības, piemērošana. Attiecībā uz mazas potenciāla grupas 
vielām tiek ņemta vērā arī piesātinātu tvaiku koncentrācija, tomēr piesātinātu tvaiku 
koncentrācija, kas atspoguļo gaistamību, kā modificējošs faktors vadlīnijās nav ieteikta.  

Ja tiktu ņemti vērā visi uz visām vielām attiecināmie modificējošie faktori, būtu bijusi 
iespēja novērtēt visu vielu potenciālu, bet ar pieejamajiem resursiem tas nav bijis iespējams. 
Tā kā daudzu  modificējošo  faktoru  dēļ  vielas  no  mazas  potenciāla grupas nonāk vidējas 
potenciāla grupā un vielas no vidējas potenciāla grupas nonāk liela potenciāla grupā, var 
samazināties maza potenciāla grupā esošo vielu procentuālā daļa un palielināties liela potenciāla 
grupā esošo vielu procentuālā daļa (tas nozīmē, ka gaistamības ietekmei uz VI.5.1. j)  
tabulā parādīto biežumu jābūt izšķirošai).  

Pamatojoties uz ED10 vērtību dispersiju, darba grupā ir aptuveni aprēķinātas optimālās 
robežvērtības, vidēja potenciāla grupai piemērojot koeficientu diapazonā līdz 100. Ir aprēķināts 
to vielu skaits, uz kurām ir attiecināmas vairākas robežvērtību kombinācijas. 
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VI.5.1. j) tabula. Procentuālā daļa triju potenciāla grupu vielām, kuru dažādās robežvērtības ir
aprēķinātas, izmantojot ED10 vērtības un dažus modificējošos faktorus, kā arī ņemot vērā
mazaktīvo vielu piesātināto tvaiku koncentrāciju

Liela un maza potenciāla grupu robežvērtības 

< 2 
mg/k
g 

< 3 
mg/k
g 

< 4 m
g/kg 

< 5 
mg/k
g 

< 6 
mg/k
g 

< 7 
mg/k
g 

Ietekm
es 
veids 

Klasifik
ācija 

Potenciāla 
grupa 

> 200
mg/kg

> 300
mg/kg

> 400
mg/kg

> 500
mg/kg

> 600
mg/kg

> 700
mg/kg

Uz augļa 
attīstību 

1.A/1.B
kat.

Liels 
potenciāls 

12,1 13,8 17,2 20,7 20,7 20,7 

H360D Vidējs 
potenciāls 

75,9 77,6 79,3 77,6 79,3 79,3 

Mazs 
potenciāls 
% daļa, par 
kuru 
zināma SCL 

12,1 8,6 3,4 1,7 0,0 0,0 

24,1 22,4 20,7 22,4 20,7 20,7 

2. kat. Liels 
potenciāls 

10,3 13,8 13,8 17,2 17,2 20,7 

H361D Vidējs 
potenciāls 

72,4 72,4 79,3 75,9 82,8 79,3 

Mazs 
potenciāls 
% daļa, par 
kuru 
zināma SCL 

17,2 13,8 6,9 6,9 0,0 0,0 

27,6 27,6 20,7 24,1 17,2 20,7 

Uz 
auglību 

1.A/1.B
kat.

Liels 
potenciāls 

3,4 3,4 3,4 6,9 10,3 13,8 

H360F Vidējs 
potenciāls 

89,7 93,1 96,6 93,1 89,7 86,2 

Mazs 
potenciāls 
% daļa, par 
kuru 
zināma SCL 

6,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

10,3 6,9 3,4 6,9 10,3 13,8 

2. kat. Liels 
potenciāls 

6,3 9,4 10,9 15,6 15,6 17,2 

H361F Vidējs 
potenciāls 

71,9 76,6 81,3 78,1 79,7 79,7 

Mazs 
potenciāls 
% daļa, par 
kuru 
zināma SCL 

21,9 14,1 7,8 6,3 4,7 3,1 

28,1 23,4 18,8 21,9 20,3 20,3 

Jebkāds liels vid. 
potenciāls 

8,0 10,1 11,3 15,1 16,0 18,1 

vidējs vid. 
potenciāls 

77,5 79,9 84,1 81,2 82,9 81,1 

mazs vid. 
potenciāls 
vid. % daļa, 
par kuru 
zināma SCL 

14,5 10,0 4,5 3,7 1,2 0,8 

22,5 20,1 15,9 18,8 17,1 18,9 
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Kā parādīts VI.5.1. j)  tabulā, par robežvērtībām izmantojot 4–400 mg/kg ķ.sv. lielas dienas 
devas, saistībā gan ar lielāko daļu ietekmes veidu un klasifikācijas kritēriju, gan ar abu ietekmes 
veidu un klasifikācijas kritēriju kombinācijām vidēja potenciāla grupā varētu tikt iekļauts 
maksimāls vielu skaits. Vidēja potenciāla grupā to 1. un 2. kategorijas vielu procentuālā daļa, 
kuras ietekmē augļa attīstību, ir aptuveni 70–80 %. Gandrīz tāpat ir ar 2. kategorijas vielām, kas 
ietekmē dzimumfunkciju un auglību. Minētais neattiecas tikai uz 1. kategoriju. Vidēja 
potenciāla grupā iekļauto vielu procentuālo daļu ir iespējams samazināt, vienlaikus samazinot 
ar robežvērtībām saistīto koeficientu 100, tomēr, tā kā vielām, kas klasificētas kā reproduktīvai 
sistēmai toksiskas, potenciāla nozīmīgi (pat par miljonu reižu) atšķiras, tas netika uzskatīts par 
nepieciešamu. Ja par robežvērtībām tiek izmantotas 4–400 mg/kg ķ.sv. lielas dienas devas, liela 
potenciāla vielu procentuālā daļa ir lielāka par maza potenciāla vielu procentuālo daļu, tomēr 
procentuālā daļa liela potenciāla grupas 1. kategorijā klasificētajām vielām, kas ietekmē augļa 
attīstību, bija par 15 % lielāka.

Pēc konsultācijām ar sadarbības ekspertu grupu (PEG) ir panākta vienošanās par to, ka 
gaistamība nav uzskatāma par modificējošu faktoru, tādēļ mainās ED10 vērtību dispersija, kā 
parādīts VI.5.1. k)  tabulā. Par robežvērtībām izmantojot 4–400 mg/kg ķ.sv. lielas dienas devas, 
saistībā gan ar lielāko daļu ietekmes veidu un klasifikācijas kritēriju, gan ar abu ietekmes veidu 
un klasifikācijas kritēriju kombinācijām vidēja potenciāla grupā varētu tikt iekļauts maksimāls 
vielu skaits, tomēr tā pati vērtība attiecas arī uz dažām citām robežvērtībām. Vidēja potenciāla 
grupā to 1. un 2. kategorijas vielu procentuālā daļa, kuras ietekmē augļa attīstību, ir aptuveni 
70–80 %. Tā tas nav ar 2. kategorijas vielām, kas ietekmē dzimumfunkciju un auglību. Vidēja 
potenciāla grupā iekļauto vielu procentuālo daļu ir iespējams samazināt, vienlaikus samazinot ar 
robežvērtībām saistīto koeficientu 100, tomēr, tā kā vielām, kas klasificētas kā reproduktīvai 
sistēmai toksiskas, potenciāls nozīmīgi (pat par miljonu reižu) atšķiras, tas netika uzskatīts par 
nepieciešamu. Ja par robežvērtībām tiek izmantotas 4–400 mg/kg ķ.sv. lielas dienas devas, liela 
potenciāla vielu procentuālā daļa ir aptuveni tāda pati kā maza potenciāla vielu procentuālā daļa. 



Vadlīnijas par CLP regulas kritēriju piemērošanu 
Versija 4.1 – 2015. gada jūnijs 629 

VI.5.1. k) tabula. Procentuālā daļa triju potenciāla grupu vielām, kuru dažādās robežvērtības ir
aprēķinātas, izmantojot ED10 vērtības un dažus modificējošos faktorus, bet ne gaistamību

Liela un maza potenciāla grupu robežvērtības 

≤ 2 m
g/kg 

≤ 3 
mg/k
g 

≤ 4 
mg/k
g 

≤ 5 
mg/k
g 

≤ 6 
mg/k
g 

≤ 7 
mg/k
g 

Ietekm
es 
veids 

Klasifik
ācija 

Potenciāla 
grupa 

≥ 200
 mg/k
g 

≥ 300 
mg/k
g 

≥ 400 
mg/k
g 

≥ 500 
mg/kg 

≥ 600 
mg/kg 

≥ 700 
mg/kg 

Uz augļa 
attīstību 

1.A/1.B
kat.

Liels potenciāls 12,1 13,8 17,2 20,7 20,7 20,7 

H360D Vidējs potenciāls 67,2 74,1 77,6 75,9 79,3 79,3 

Mazs potenciāls 
% daļa, par kuru 
zināma SCL  

20,7 12,1 5,2 3,4 0 0 

32,8 25,9 22,4 24,1 20,7 20,7 

2. kat. Liels potenciāls 7,3 9,8 9,8 12,2 12,2 14,6 

H361D Vidējs potenciāls 68,2 65,8 70,7 70,7 75,6 78,1 

Mazs potenciāls 
% daļa, par kuru 
zināma SCL 

24,4 24,4 19,5 17,1 12,2 7,3 

31,7 34,2 29,3 29,3 24,4 21,9 

Uz 
auglību 

1.A/1.B
kat.

Liels potenciāls 3,4 3,4 3,4 6,9 10,3 13,8 

H360F Vidējs potenciāls 86,3 89,7 93,2 89,7 86,3 86,2 

Mazs potenciāls 
% daļa, par kuru 
zināma SCL  

10,3 6,9 3,4 3,4 3,4 0 

13,7 10,3 6,8 10,3 13,7 13,8 

2. kat. Liels potenciāls 6,3 9,4 10,9 15,6 15,6 17,2 

H361F Vidējs potenciāls 68,7 73,4 78,2 75,0 76,6 76,5 

Mazs potenciāls 
% daļa, par kuru 
zināma SCL 

25,0 17,2 10,9 9,4 7,8 6,3 

31,3 26,6 21,8 25,0 23,4 23,5 

Jebkāds liels vid. 
potenciāls 

7,3 9,1 10,3 13,9 14,7 16,6 

vidējs vid. 
potenciāls 

72,6 75,7 79,9 77,8 79,4 80,0 

mazs vid. 
potenciāls 
vid. % daļa, par 
kuru zināma SCL 

20,1 15,2 9,8 8,3 5,9 3,4 

27,4 24,3 20,1 22,2 20,6 20,0 

Vidēji, apvienojot abu veidu ietekmi un abas klasifikācijas kategorijas, mērķis – 70–80% vielu 
vidējas aktivitātes grupā un pa 5–15% vielu mazas un liela potenciāla grupā – ir sasniegts, 
izmantojot robežvērtības 4–400 mg/kg ķ.sv./dienā, tomēr šīm prasībām atbilst arī citas 
robežvērtību kombinācijas, piemēram, 3–300 un 5–500 mg/kg ķ.sv./dienā. Ar šādām 
robežvērtībām piederība pie potenciāla grupas mainīsies 10–14 vielām (5–7% vielu), turklāt, lai 
palielinātu vielu skaitu, var apsvērt robežvērtības atdalošā koeficienta 100 samazināšanu. 
Piemēram, ja tiktu izmantotas robežvērtības 5–300 mg/kg ķ.sv./dienā, liela potenciāla 
grupā būtu 13,9%, maza potenciāla grupā – 15,2% un vidēja potenciāla grupā – 71% vielu.
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Procentuālās daļas, kas parādītas VI.5.1. j) un VI.5.1. k) tabulā, ir aprēķinātas, neizmantojot 
visus modificējošos faktorus, tādēļ var apgalvot, ka robežvērtības ir nosakāmas pēc brīvas 
izvēles, tomēr, ievērojot pieejamo informāciju, šķiet, ir pamatotas robežvērtības 4–400 mg/kg 
ķ.sv./dienā.  

VI.5.1.3 1. un 2. kategorijas vielu robežkoncentrācijas

Attiecīgajām kategorijām atbilstošās vispārējās robežkoncentrācijas (GCL) tiks izmantotas 
saistībā ar vidēji aktīvajām (2. grupas) vielām. Kā minēts iepriekš, GCL reproduktīvajai sistēmai 
toksiskām vielām 1.A un 1.B kategorijā ir 0,3 %, 2. kategorijā – 3,0 %.  

1.A un 1. B kategorija

Atšķirīgām potenciāla grupām tiek izmantotas atšķirīgas robežkoncentrācijas. Mazāk aktīvo vielu 
grupas 1. kategorijā klasificēto vielu (3. grupas vielu) SCL var būt lielāka par GCL (0,3 %). Mēs 
iesakām SCL izmantot 3 %, kas ir 10 reižu lielāka par GCL. CLP regulā koeficients 10 bieži tiek 
izmantots kā dažādu bīstamības kategoriju vielu GCL atšķirība. Šis koeficients tiek izmantots 
arī par orientieri kancerogēno vielu SCL noteikšanai. Attiecībā uz 1. grupas vielām (ļoti 
aktīvajām vielām) ir ieteikts izmantot SCL 0,03 %. Attiecībā uz reproduktīvajai sistēmai ļoti 
toksiskām vielām, kuru klasificēšanai izmantojamā ED10  vērtība ir vairāk nekā 10 reižu 
mazāka par robežvērtību 4 mg/kg ķ.sv./dienā, ir ieteikts izmantot vēl mazākas SCL. Par katru 
koeficientu 10 zem maksimālās robežvērtības, SCL ir jāsamazina par koeficientu 10.  

2. kategorija

Vielām, kas klasificētas 2. kategorijā kā mazāk aktīvas (3. grupas vielas) SCL var būt lielāka 
par GCL (3%). Mēs iesakām SCL izmantot 3–10 %, tas ir, vienu līdz trīs reizes lielāks par 
GCL. SCL > 10 % ir tikusi uzskatīta par pārāk lielu. Maksimālā SCL (10 %) ir izmantojama 
tikai izņēmuma gadījumos (kad NOAEL vērtība ir < 1000 mg/kg ķ.sv./dienā, bet ED10 

vērtība ir 
> 1000 mg/kg ķ.sv./dienā). Tā tas varētu nebūt ne ar vienu datubāzē iekļauto vielu. Attiecībā uz
ļoti aktīvajām vielām (1. grupas vielām) ir ieteikts izmantot SCL 0,3%. Attiecībā uz
reproduktīvajai sistēmai ļoti toksiskām vielām, kuru klasificēšanai izmantojamā ED10 vērtība ir
vairāk nekā 10 reižu mazāka par robežvērtību 4 mg/kg ķ.sv./dienā, ir ieteikts izmantot vēl
mazākas SCL. Par katru koeficientu 10 zem maksimālās robežvērtības, SCL ir jāsamazina par
koeficientu 10.

Iegūtās SCL par katru potenciāla grupai ir parādītas VI.5.1. l)  tabulā. 

VI.5.1. l) tabula. Visu potenciāla grupu un klasifikācijas kategoriju vielu SCL

1. kategorija 2. kategorija

Deva SCL Deva SCL 

1. grupa – ļoti
aktīvas vielas

Klasificēšanai 
izmantojamā 
ED10 vērtība 
< 4 mg/kg 
ķ.sv./dienā  

0,03 % 
(ļoti aktīvām 
vielām ir 
noteikts 
samazināšanas 
koeficients 10B) 

Klasificēšanai 
izmantojamā 
ED10 vērtība 
< 4 mg/kg 
ķ.sv./dienā 

0,3 % 
(ļoti aktīvām 
vielām 10 ir 
noteikts kā 
samazināšanas 
koeficients B) 

2. grupa – vidēji
aktīvas vielas

ED10 vērtība 
≥ 4 mg/kg 
ķ.sv./dienā un ≤ 
400 mg/kg 
ķ.sv./dienā 

0,3 % (GCL) ED10 vērtība 
≥ 4 mg/kg 
ķ.sv./dienā un ≤ 
400 mg/kg 
ķ.sv./dienā 

3 % (GCL) 

3. grupa – maz
aktīvas vielas

Klasificēšanai 
izmantojamā 
ED10  vērtība 
> 400 mg/kg
ķ. s. dienā

3% Klasificēšanai 
izmantojamā 
ED10 vērtība 
> 400 mg/kg
ķ. s. dienā

3–10 %A 
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A Dažos gadījumos  var  apsvērt  10  % ierobežojumu, piemēram, attiecībā uz vielām, kurām 
ED10 ir > 1000 mg/kg ķ.sv./dienā un NOAEL ir < 1000 mg/kg ķ.sv./dienā.  
B Attiecībā uz vielām, kurām ED10 ir vairāk nekā 10 reižu mazāka par 4 mg/kg ķ.sv./dienā, t. 
i., ED10 ir < 0,4 mg/kg ķ.sv./dienā, ir jāizmanto 10 reižu mazākas SCL vērtības. Attiecībā uz

vēl aktīvākām vielām SCL ir jāsamazina ar koeficientu 10 par katrām 10 reizēm, par kurām 
ED10 ir < 4 mg/kg ķ.sv./dienā.  

Divu SCL piešķiršana vienai un tai pašai vielai 

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas tiek klasificētas gan pēc ietekmes uz augļa attīstību, 
gan pēc ietekmes uz dzimumfunkciju un auglību. Katrā kategorijā ietekme uz augļa attīstību un 
ietekme uz dzimumfunkciju un auglību tiek vērtēta atsevišķi. Sastībā ar diviem galvenajiem 
veidiem reproduktīvās sistēmas toksiskai ietekmei, atsevišķi ir jānosaka potenciāls un tās dēļ 
noteiktās robežkoncentrācijas. Ja vielas potenciāls un tās dēļ noteiktās specifiskās 
robežkoncentrācijas saistībā ar dzimumfunkciju/auglību un augļa attīstību atšķiras, vielai 
jāpiešķir viena SCL, kas saistīta ar ietekmi uz augļa attīstību, un otra SCL, kas saistīta ar ietekmi 
uz dzimumfunkciju un auglību. Šīs robežkoncentrācijas visos gadījumos būs iemesls tam, ka 
saistībā ar diviem ietekmes veidiem atšķirsies attiecīgo vielu saturošajiem maisījumiem 
piemērojamo bīstamības apzīmējumu specifikācijas (skatīt arī CLP regulas I pielikuma 
3.7.4.1. iedaļu).  
VI.5.2 SCL piešķiršana 

Visu vielu SCL un GCL ir iespējams noteikt, izmantojot VI.5.1. j) tabulā redzamās vielu gala 
potenciāla grupas.  
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