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EINECS Nr. Nosaukums / Grupa CAS Nr.

232-281-2 Kukurūzas eļļa

Ekstrakcijas vielas un fiziski pārveidoti to 

atvasinājumi. Sastāv galvenokārt no taukskābju 

linolskābes, oleīnskābes, palmitīnskābes un 

stearīnskābes glicerīdiem. (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Rīcineļļa

Ekstrakcijas vielas un fiziski pārveidoti to 

atvasinājumi. Sastāv galvenokārt no rīcineļļas 

taukskābes glicerīdiem (Ricinus communis, 

Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Rapšu eļļa

Ekstrakcijas vielas un fiziski pārveidoti to 

atvasinājumi. Sastāv galvenokārt no taukskābju 

erukskābes, linolskābes un oleīnskābes glicerīdiem

(Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitīni

Komplekss taukskābju diglecirīdu maisījums ar 

fosforskābes holīnesteri.

8002-43-5

232-436-4 Sīrupi, hidrolizēta ciete

Komplekss maisījums, ko iegūst, hidrolizējot 

kukurūzas cieti, iedarbojoties ar skābēm vai 

fermentiem. Sastāv galvenokārt no D-glikozes, 

maltozes un dekstrīniem.

8029-43-4



7524/8/06 REV 8 is 5
IV PIELIKUMS DG C I LV

EINECS Nr. Nosaukums / Grupa CAS Nr.

232-442-7 Tauki, hidroģenēti 8030-12-4

232-675-4 Dekstrīns 9004-53-9

232-679-6 Ciete

Lielpolimēru ogļhidrāti, ko parasti iegūst no labības 

graudiem – kukurūzas, kviešiem un sorgo, un no 

saknēm un gumveidīgajiem – kartupeļiem un 

tapiokas. Satur ūdens klātbūtnē karsējot iepriekš 

briedinātu cieti.

9005-25-8

232-940-4 Maltodekstrīns 9050-36-6

234-328-2 A vitamīns 11103-57-4

238-976-7 Nātrija D-glikonāts C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glicīta monostearāts C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Taukskābes, kakaoeļļas, Me esteri 61788-59-8

262-989-7 Taukskābes, pārtikas tauku, Me esteri 61788-61-2

263-060-9 Taukskābes, rīcineļļa 61789-44-4

263-129-3 Taukskābes, tauki 61790-37-2

265-995-8 Celulozes pulpa 65996-61-4
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EINECS Nr. Nosaukums / Grupa CAS Nr.

266-925-9 Taukskābes, C12-18

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C12-

C18 alkilkarbonskābe, un SDA numurs ir: 16-005-

00.

67701-01-3

266-928-5 Taukskābes C16-18

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C16-

C18 alkilkarbonskābe, un SDA numurs ir: 19-005-

00.

67701-03-5

266-929-0 Taukskābes, C8-18 un C18- nepiesātinātas

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C8-
C18 un C18 nepiesātinātā alkilkarbonskābe, un SDA 

numurs ir: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Taukskābes, C14-18 un C16-18- nepiesātinātas

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C14-

C18 un C16-C18 nepiesātinātā alkilkarbonskābe, un 

SDA numurs ir: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Taukskābes, C16-C18 un C18- nepiesātinātas

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C16-
C18 un C18 nepiesātināta alkilkarbonskābe, un SDA

numurs ir: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS Nr. Nosaukums / Grupa CAS Nr.

266-948-4 Glicerīdi, C16-18 un C18- nepiesātināti

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C16-

C18 un C18 nepiesātinātais trialkilglicerīds, un SDA

numurs ir: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Taukskābes, C14-18 un C16-18- nepiesātinātas, Me 

esteri

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C14-

C18 un C16-C18 nepiesātinātās alkilkarbonskābes

metilesteris, un SDA numurs ir: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Taukskābes, C6-12

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C6-

C12 alkilkarbonskābe, un SDA numurs ir: 13-005-

00.

67762-36-1

268-099-5 Taukskābes, C14-22 un C16-22 nepiesātinātas

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C14-

C22 un C16-C22 nepiesātinātā alkilkarbonskābe, un 

SDA numurs ir: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Sīrups, kukurūzas, dehidratēts 68131-37-3

269-657-0 Taukskābes, soja 68308-53-2

269-658-6 Glicerīdi, pārtikas tauku, mono-, di- un tri-, 

hidroģenēti
68308-54-3
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EINECS Nr. Nosaukums / Grupa CAS Nr.

270-298-7 Taukskābes, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Taukskābes, linsēklu eļļas 68424-45-3

270-312-1 Glicerīdi, C16-18 un C18- nepiesātināti mono- un di-

Šo vielu identificē ar SDA vielas nosaukumu: C16-
C18 un C18 nepiesātinātais alkil- un C16-C18 un 

C18 nepiesātinātais dialkilglicerīds, un SDA

numurs ir: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glicerīdi, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Taukskābes, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Taukskābes, C12-18 un C18- nepiesātinātas 90990-15-1

296-916-5 Taukskābes, rapšu eļļas, ar mazu erukskābes 

daudzumu
93165-31-2
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V PIELIKUMS

ATBRĪVOJUMS NO PIENĀKUMA REĢISTRĒT SASKAŅĀ AR

2. PANTA 7. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

1. Vielas, kas rodas netīšās ķīmiskās reakcijās, pakļaujot kādas vielas vai izstrādājumus 

apkārtējās vides faktoru, piemēram, gaisa, mitruma, mikroorganismu vai saules gaismas 

iedarbībai;

2. Vielas, kas rodas netīšā ķīmiskā reakcijā, glabājot citas vielas, preparātus vai 

izstrādājumus;

3. Vielas, kas rodas ķīmiskā reakcijā, kas notiek pēc citu vielu, preparātu vai izstrādājumu 

lietošanas beigām, un pašas nav ražotas, importētas vai laistas tirgū;

4. Vielas, kas pašas nav ražotas, importētas vai laistas tirgū, un rodas ķīmiskā reakcijā, kas 

notiek:

a) ja stabilizētājs, krāsviela, aromatizatros, antioksidants, pildviela, šķīdinātājs, 

nesējviela, virsmas aktīva viela, plastifikators, korozijas inhibitors, pretputu viela vai 

atputotāja viela, izkliedētājs, nogulšņu inhibitors, mitruma uzsūcējs, saistviela, 

emulģētājs, deemulģētājs, atūdeņojotājs, aglomerētājs, pielipšanas veicinātājs, 

plūsmas modifikators, pH neitralizētājs, atdalītājs, koagulants, flokulants, antipirēns, 

lubrikants, helatētājs vai kvalitātes kontroles reaģents darbojas, kā paredzēts, vai

b) viela, kas paredzēta tikai konkrētu fizikāli ķīmisku īpašību nodrošināšanai, darbojas 

kā paredzēts;
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5. Blakusprodukti, ja vien tie nav importēti vai laisti tirgū paši par sevi;

6. Vielu hidrāti vai hidratēti joni, kas veidojas, vielai saistoties ar ūdeni, ja ražotājs vai 

importētājs vielu reģistrējis, izmantojot šo atbrīvojumu;

7. Šādas dabā sastopamas vielas, ja tās nav ķīmiski pārveidotas:

minerāli, rūdas, rūdu koncentrāti, cementa izdedži, dabasgāze, šķidra naftas gāze, 

dabasgāzes kondensāts, procesu gāzes un to sastāvdaļas, jēlnafta, ogles, kokss;

8. Dabā sastopamas vielas, kas nav uzskaitītas 8. punktā, ja tās nav ķīmiski pārveidotas – ja 

vien tās neatbilst kritērijiem, lai klasificētu kā bīstamas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

9. Vielas, kas sastāv no elementiem, un kuru radītie apdraudējumi jau ir labi zināmi: 

ūdeņradis, skābeklis, cēlgāzes (argons, hēlijs, neons, ksenons), slāpeklis.
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VI PIELIKUMS

10. PANTĀ MINĒTĀS INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

NORĀDE

PAR VI LĪDZ XI PIELIKUMĀ IETVERTO PRASĪBU IZPILDI

VI LĪDZ XI pielikumā ir konkretizēta informācija, ko saskaņā ar 10. un 12., kā arī ar 13., 39., 40. 

un 45. pantu iesniedz reģistrācijas un izvērtējuma vajadzībām. Attiecībā uz zemāko tonnāžās līmeni 

standartprasības ir izklāstītas VII pielikumā, un ik reizi, kad sasniegts jauns tonnāžas līmenis, 

informācija jāpapildina atbilstoši attiecīgā pielikuma prasībām. Katrā reģistrācijā precīzas prasības 

attiecībā uz informāciju atšķirsies saistībā ar tonnāžu, lietošanas veidu un kaitīgo iedarbību. Tāpēc 

pielikumi uzskatāmi par vienu veselumu un ir saistīti ar vispārējām reģistrācijas, izvērtējuma un 

rūpības prasībām.

1. DARBĪBA – ESOŠĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN KOPĪGA LIETOŠANA

Reģistrētājam būtu jāvāc visi esošie pieejamo testu dati par reģistrējamo vielu, arī literatūrā jāmeklē 

svarīga informācija par attiecīgo vielu. Ja vien tas praktiski iespējams, reģistrācijas pieteikumi būtu 

jāiesniedz konsorcijam saskaņā ar 11. vai 19. pantu. Tas ļaus kopīgi lietot testu datus, izvairoties no 

nevajadzīgas testēšanas un samazinot izmaksas. Reģistrētājam būtu jāvāc arī visa pārējā pieejamā 

informācija par konkrēto vielu neatkarīgi no tā, vai konkrētai tonnāžai ir vajadzīga testēšana 

konkrētiem mērķiem. Tajā būtu jāietver arī informācija no alternatīviem avotiem (piemēram, no 

(Q)SAR, savstarpējām atsaucēm informācijā par citām vielām, in vivo un in vitro testēšanas, 

epidemioloģijas datiem), kas var palīdzēt bīstamu vielas īpašību esamības vai neesamības 

apzināšanā un dažos gadījumos aizstāt dzīvnieku testus.
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Turklāt būtu jāvāc informācija par kaitīgo iedarbību, lietošanas veidu un riska pārvaldības 

pasākumiem saskaņā ar 10. pantu un šo pielikumu. No visas šīs informācijas kopumā reģistrētājs 

varēs noteikt, vai jāiegūst papildu informācija.

2. DARBĪBA – INFORMĀCIJAS VAJADZĪBU APSVĒRŠANA

Reģistrētājs nosaka, kāda informācija ir vajadzīga reģistrācijai. Pirmkārt, jānosaka attiecīgais 

pielikums vai pielikumi, kas jāievēro atbilstoši tonnāžai. Pielikumos ir paredzētas standartprasības 

informācijai, taču tie jālieto saistībā ar šo pielikumu, kas pieļauj atšķirības no standartapieejas, ja to 

var pamatot. Šajā stadijā konkrēti jāizskata informācija par kaitīgo iedarbību, lietošanas veidu un

riska pārvaldības pasākumiem, lai noteiktu vajadzību pēc informācijas par konkrētu vielu.

3. DARBĪBA – INFORMĀCIJAS NEPILNĪBU APZINĀŠANA

Pēc tam reģistrētājs salīdzina informācijas vajadzības vielai ar jau pieejamo informāciju un nosaka, 

kādas ir nepilnības. Šajā stadijā ir svarīgi nodrošināt, lai pieejamie dati būtu būtiski un pietiekami 

kvalitatīvi, lai izpildītu prasības.

4. DARBĪBA – JAUNU DATU VĀKŠANA / TESTĒŠANAS STRATĒĢIJAS IEROSINĀŠANA

Dažos gadījumos jauni dati nebūs jāvāc. Tomēr gadījumos, ja konstatē informācijas nepilnības, kas 

jālikvidē, ir jāvāc jauni dati (IX un X pielikums) vai arī jāierosina testēšanas stratēģija (VII un 

VIII pielikums) atkarībā no tonnāžas. Jaunus testus ar mugurkaulniekiem veic vai ierosina tikai kā 

pēdējo iespēju, ja visi citi datu ieguves avoti ir izsmelti.

Dažos gadījumos VII līdz XI pielikumā izklāstītie noteikumi var likt dažus testus veikt agrāk nekā 

standartprasībās paredzēts, vai arī papildus standartprasībām.
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PIEZĪMES

1. piezīme: Ja sniegt informāciju tehniski nav iespējams vai arī šķiet, ka nav zinātniskas vajadzības 

to darīt, skaidri norāda iemeslus, ievērojot attiecīgos noteikumus.

2. piezīme: Reģistrētājs var vēlēties deklarēt, ka konkrēta informācija, kas iesniegta reģistrācijas 

dokumentācijā, ir komerciāli neatklājama, un tās izpaušana viņam varētu komerciāli kaitēt. Tādā 

gadījumā viņš uzskaita attiecīgās pozīcijas un iesniedz pamatojumu.

9. PANTA 1. PUNKTA a) apAKŠPUNKTA i) LĪDZ v) DAĻĀ MINĒTĀ INFORMĀCIJA

1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒTĀJU

1.1. Reģistrētājs

1.1.1. Vārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un epasta adrese

1.1.2. Kontaktpersona

1.1.3. Reģistrētāja ražošanas un paša lietotu ražotņu (ja tādas ir) atrašanās vieta

1.2. Konsorciju dalībnieku kopīgs datu iesniegums

Regulas 11. vai 17. pantā paredzēts, ka reģistrācijas daļas var iesniegt viens ražotājs vai 

importētājs pārējo ražotāju vai importētāju vārdā.
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Tādā gadījumā minētais ražotājs vai importētājs identificē pārējos ražotājus vai 

importētājus, konkrēti norādot:

– viņu vārdu, adresi, tālruņa numuru, faksa numuru un epasta adresi,

– tās reģistrācijas daļas, kas attiecas uz citiem ražotājiem vai importētājiem.

Vajadzības gadījumā min numuru(us), kas attiecīgi minēts(i) šajā vai VII līdz X pielikumā.

Jebkurš cits ražotājs vai importētājs norāda ražotāju / importētāju, kas viņa vārdā iesniedz 

iesniegumu, konkrēti norādot:

– viņa vārdu, adresi, tālruņa numuru, faksa numuru un epasta adresi,

– reģistrācijas daļas, ko attiecīgais(ie) ražotājs(i) vai importētājs(i) iesniedz.

Vajadzības gadījumā min numuru(us), kas attiecīgi minēts(i) šajā vai VII līdz X pielikumā.

2. VIELAS APZINĀŠANA

Šajā iedaļā dotā informācija par katru vielu ir pietiekama, lai katru vielu varētu apzināt. Ja 

nav tehniski iespējams vai no zinātniskā viedokļa šķiet nevajadzīgi sniegt informāciju par 

vienu vai vairākām turpmāk minētām pozīcijām, skaidri norāda iemeslus.

2.1. Katras vielas nosaukums vai cits identifikators
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2.1.1. Nosaukums(i) IUPAC nomenklatūrā vai cits(i) starptautisks(i) ķīmisks(ie) nosaukums(i)

2.1.2. Citi nosaukumi (parastais nosaukums, tirdzniecības nosaukums, saīsinājums)

2.1.3. EINECS vai Elinc numurs (ja tāds ir un ir vajadzīgs)

2.1.4. CAS nosaukums un CAS numurs (ja ir pieejams)

2.1.5. Cits identitātes kods (ja ir pieejams)

2.2. Informācija par katras vielas molekulformulu un struktūrformulu

2.2.1. Molekulformula un struktūrformula (arī Smiles apzīmējums, ja pieejams)

2.2.2 Informācija par optisko aktivitāti un parastā (stereo)izomēru attiecība (ja ir)

2.2.3. Molekulmasa vai molekulmasas diapazons

2.3. Katras vielas sastāvs

2.3.1. Tīrības pakāpe (%)

2.3.2. Piemaisījumu, arī izomēru un blakusproduktu īpašības

2.3.3. Galveno (būtisko) piemaisījumu procentuālais sastāvs

2.3.4. Jebkuru piedevu (piemēram, stabilizētāju vai inhibitoru) īpašības un kārtas lielums 

(...ppm, ...%)
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2.3.5. Spektrālanalīzes dati (ultravioletais spektrs, infrasarkanais spektrs, kodolmagnētiskā 

rezonanse vai masas spektrs)

2.3.6. Augstspiediena šķidrumu hromatogramma, gāzes hromatogramma

2.3.7. Analītisko metožu apraksts vai attiecīgas bibliogrāfiskas atsauces vielas apzināšanai un, 

vajadzības gadījumā, piemaisījumu un piedevu apzināšanai. Šī informācija ir pietiekama, 

lai varētu atkārtot izmantotās metodes.

3. INFORMĀCIJA PAR VIELAS(U) RAŽOŠANU UN LIETOŠANAS VEIDU(IEM)

3.1. Kopumā – ražošana un/vai imports tonnās vienam ražotājam vai importētājam gadā:

Reģistrācijas kalendārā gadā (prognozēts daudzums)

3.2. Ražotājam: Īss ražošanā izmantotā tehnoloģiskā procesa apraksts

Nav jāsniedz precīza informācija par procesu, jo īpaši – komerciāli neatklājama 

informācija.

3.3. Norāde par tonnāžu, ko izmanto savām vajadzībām

3.4. Forma (viela, preparāts vai izstrādājums) un/vai fizisks agregātstāvoklis, kādā vielu dara 

pieejamu pakārtotiem lietotājiem. Vielas koncentrācija vai koncentrācijas diapazons 

preparātos, ko dara pieejamus pakārtotiem lietotājiem, un vielas daudzums izstrādājumos, 

ko dara pieejamus pakārtotiem lietotājiem.
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3.5. Īss vispārējs apzinātā(o) lietošanas veida(u) apraksts

3.6. Informācija par tādu atkritumu daudzumu un tādu atkritumu sastāvu, kas rodas saistībā ar 

ražošanu un apzinātiem lietošanas veidiem

3.7. Nevēlami lietošanas veidi (skat. drošības datu lapas 16. pozīciju)

Vajadzības gadījumā – tādu lietošanas veidu norāde, ko reģistrētājs iesaka neizmantot, un 

to iemesli (t.i., neobligāti piegādātāja ieteikumi). Tam nav jābūt pilnīgam sarakstam.

4. KLASIFIKĀCIJA UN MARĶĒJUMS

4.1. Vielas(u) radīto apdraudējumu klasifikācija saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 4. un 

6. punktu;

Turklāt katram ierakstam būtu jānorāda iemesli, kādēļ nav sniegta klasifikācija 

paredzētajam mērķim (t.i., ja trūkst datu, tie nepārliecina, vai arī tie pārliecina, bet nav 

pietiekami klasifikācijai);

4.2. Vielas(u) radītā apdraudējuma marķējums, izmantojot Direktīvas 67/548/EEK 23. līdz 

25. pantu.

4.3. Attiecīgos gadījumos konkrētas koncentrācijas robežvērtības, ko iegūst, piemērojot 

Direktīvas 67/548/EEK 4. panta 4. punktu un Direktīvas 1999/45/EK 4. līdz 7. pantu.

5. NORĀDĪJUMI PAR DROŠU LIETOŠANU:

Šī informācija atbilst drošības datu lapā sniegtai informācijai, ja drošības datu lapa ir 

vajadzīga saskaņā ar šīs regulas 31. pantu.
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5.1. Pirmās palīdzības pasākumiem (drošības datu lapas 4. pozīcija)

5.2. Ugunsdzēsības pasākumiem (drošības datu lapas 5. pozīcija)

5.3. Pasākumiem vielas nejaušas izdalīšanās gadījumā (drošības datu lapas 6. pozīcija)

5.4. Pārkraušana un glabāšana (drošības datu lapas 7. punkts)

5.5. Informāciju par transportēšanu (drošības datu lapas 14. pozīcija)

Ja ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojums nav prasīts, ir jāsniedz šāda papildu informācija:

5.6. Kaitīgās iedarbības kontrole / personu aizsardzība (drošības datu lapas 8. pozīcija)

5.7. Stabilitāte un reaģētspēja (drošības datu lapas 10. pozīcija)

5.8. Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

5.8.1. Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu (drošības datu lapas 13. pozīcija)

5.8.2. Informācija par pārstrādi un apglabāšanas metodēm rūpniecībā

5.8.3 Informācija par pārstrādi uz apglabāšanas metodēm sabiedrībai
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6. INFORMĀCIJA PAR KAITĪGU IEDARBĪBU VIELĀM, KO GADĀ REĢISTRĒ 

APJOMĀ NO 1 LĪDZ 10 TONNĀM VIENAM RAŽOTĀJAM VAI IMPORTĒTĀJAM

6.1. Galvenā lietošanas veida kategorija:

6.1.1. a) rūpniecisk lietošana un/vai

b) profesionāla lietošana un/vai

c) patērētāju lietošana

6.1.2 Rūpnieciska un profesionāla lietošanas veida parametri:

a) lietošana slēgtā sistēmā un/vai

b) lietošana, vielu iekļaujot matricē vai uzklājot uz tās

c) nedispersīvs lietošanas veids un/vai

d) dispersīvs lietošanas veids

6.2. Būtisks(i) kaitīgās iedarbības ceļš(i):

6.2.1 Iedarbība uz cilvēkiem:

a) orāls un/vai

b) dermāls un/vai

c) ieelpojot
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6.2.2 Kaitīga iedarbība uz apkārtējo vidi

a) uz ūdeni un/vai

b) uz gaisu un/vai

c) uz cietiem atkritumiem un/vai

d) uz augsni

6.3. Kaitīgās iedarbības modelis:

a) nejauša / bieža un/vai

b) reta un/vai

c) nepārtraukta / bieža
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VII PIELIKUMS

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS PAR VIELĀM, KO RAŽO

VAI IMPORTĒ 1 TONNU VAI LIELĀKĀ APJOMĀ

Šā pielikuma 1. slejā paredzēta standartinformācija, kas vajadzīga:

a) jaunām vielām, ko ražo vai importē apjomā no 1 līdz 10 tonnām;

b) esošām vielām, ko ražo vai importē apjomā no 1 līdz 10 tonnām un kas atbilst II pielikumā 

paredzētajiem kritērijiem saskaņā ar 12. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu; un

c) vielām, ko ražo vai importē 10 tonnu vai lielākā apjomā.

Iesniedz arī citu pieejamu svarīgu fizikāli ķīmisku, toksiskuma un ekotoksiskuma informāciju.

Pielikuma 2. slejā ir uzskaitīti konkrēti noteikumi, saskaņā ar kuriem var nesniegt prasīto 

standartinformāciju, to aizvietot ar citu informāciju, iesniegt citā stadijā vai citādi pielāgot. Ja ir 

ievēroti nosacījumi, saskaņā ar ko pielikuma 2. slejā ir pieļauti pielāgojumi, reģistrētājam attiecīgās 

reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās katrs pielāgojums, kā arī katra pielāgojuma iemesli ir skaidri 

jānorāda.

Papildus konkrētajiem noteikumiem reģistrētājs atbilstīgi XI pielikumā paredzētajiem vispārējiem 

noteikumiem var pielāgot pielikuma 1. slejā prasīto standartinformāciju, izņemot 3. iedaļu par 

prasību atcelšanu attiecībā uz konkrētas vielas kaitīgo iedarbību. Arī tādos gadījumos reģistrētājs 

attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās, atsaucoties uz atbilstīgiem konkrētiem 

noteikumiem 2. slejā vai IX 1 pielikumā, skaidri pamato lēmumu pielāgot standartinformāciju.

  

1 Piezīme: piemēro arī noteikumus, saskaņā ar ko neprasa veikt īpašu testu un kas nav 
atkārtoti 2. slejā.
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Pirms veikt jaunus testus, lai noteiktu šajā pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms vērtē visus

pieejamos in vitro datus, in vivo datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no derīgiem (Q)SAR un 

datus par strukturāli saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja). Izvairās no in vivo

testēšanas ar kodīgām vielām koncentrācijās / devās, kas izraisa koroziju. Pirms testēšanas par 

testēšanas stratēģijām būtu jāņem vērā arī papildu norādījumi, kas nav iekļauti šajā pielikumā.

Ja konkrētiem mērķiem nav sniegta informācija tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti šā pielikuma 

2. slejā vai XI pielikumā, skaidri norāda arī to – un iemeslus.
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7. INFORMĀCIJA PAR VIELAS FIZIKĀLI ĶĪMISKĀM ĪPAŠĪBĀM

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.1. Vielas agregātstāvoklis 20oC un 101,3 kPa

7.2. Kušanas / sasalšanas temperatūra 7.2. Šī izpēte nav jāveic zem robežvērtības -20 °C.

7.3. Viršanas temperatūra 7.3. Izpēte nav jāveic:

– gāzēm vai

– cietām vielām, kas vai nu kūst augstākā temperatūrā par 300°C, vai sadalās pirms viršanas. 
Tādos gadījumos viršanas temperatūru pazeminātā spiedienā var aplēst vai izmērīt, vai

– vielām, kas pirms viršanas sadalās (piemēram, pašoksidējas, strukturāli pārveidojas, 
noārdās, sadalās u.tml.).

7.4. Relatīvais blīvums 7.4. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ir noturīga tikai konkrēta šķīdinātāja šķīdumā, un šķīduma blīvums ir līdzīgs 
šķīdinātāja blīvumam. Tādos gadījumos pietiek ar norādi, vai šķīduma blīvums ir lielāks 
vai mazāks par šķīdinātāja blīvumu vai

– viela ir gāze. Tādā gadījumā relatīvo blīvumu aplēš, balstoties uz aprēķinu, izmantojot 
vielas molekulmasu un ideālās gāzes likumus.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.5. Tvaika spiediens 7.5. Izpēte nav jāveic, ja:

kušanas temperatūra ir augstāka par 300°C.

Ja kušanas temperatūra ir starp 200°C un 300°C, pietiek dot robežvērtību, pamatojoties uz atzītu 
mērījumu vai aprēķinu metodi.

7.6. Virsmas spriegums 7.6. Izpēte jāveic tikai tad, ja:

– pamatojoties uz struktūru, virsmas aktivitāte ir paredzama vai to var paredzēt vai

– virsmas aktivitāte ir vēlama materiāla īpašība.

Ja 20 °C šķīdība ūdenī ir mazāka par 1 mg/l, izpēte nav jāveic. 

7.7. Šķīdība ūdenī 7.7. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ir hidrolītiski nenoturīga ja pH ir 4,7 un 9 (pussabrukšanas periods mazāks par 
12 stundām), vai

– viela viegli oksidējas ūdenī.

Ja viela šķiet "ūdenī nešķīstoša", veic robežvērtības konstatācijas testu līdz analītiskās metodes 
robežvērtības konstatācijai.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.8. n-oktanola un ūdens nošķīruma koeficients 7.8. Izpēte nav jāveic, ja viela nav organiska. Ja testu nevar veikt (piemēram, viela sadalās, tai 
ir liela virsmas aktivitāte, testa laikā tā spēcīgi reaģē vai nešķīst ne ūdenī, ne oktanolā, vai 
nevar iegūt pietiekami tīru vielu), uzdod aprēķināto log P vērtību, kā arī sīki apraksta 
izmantoto aprēķina metodi.

7.9. Uzliesmošanas temperatūra 7.9. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela nav organiska; vai

– vielā ir tikai gaistošas organiskas sastāvdaļas, kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka 
par 100°C ūdens šķīdumos; vai

– aplēstā uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 200°C; vai

– uzliesmošanas temperatūru var precīzi paredzēt ar interpolāciju – no esošiem 
raksturotajiem materiāliem.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.10. Uzliesmojamība 7.10. Izpēte nav jāveic:

– ja viela ir sprādzienbīstama cietviela vai tai ir piroforas īpašības. Tādas īpašības būtu 
vienmēr jāapsver, pirms analizēt uzliesmojamību, vai

– gāzēm – ja uzliesmojošas gāzes koncentrācija maisījumā ar inertu gāzi ir tik maza, 
ka maisījumā ar gaisu koncentrācija nekad nav lielāka par mazāko robežvērtību; vai

– vielām, kas saskarē ar gaisu pašas aizdegas.



7524/8/06 REV 8 is 7
VII PIELIKUMS DG C I LV

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.11. Sprādzienbīstamība 7.11. Izpēte nav jāveic, ja:

– molekulā nav ķīmisko grupu, kas saistītas ar sprādzienbīstamību; vai

– vielā ir ķīmiskas grupas, kas saistītas ar sprādzienbīstamību, arī skābekli, un aprēķinātais 
skābekļa līdzsvars ir mazāks par –200; vai

– organiskā vielā vai homogēnā organisko vielu maisījumā ir ķīmiskas grupas, kas saistītas 
ar sprādzienbīstamību, bet eksotermās noārdīšanās enerģija ir mazāka par 500 J/g un 
eksotermās noārdīšanās sākums notiek mazākā temperatūrā par 500ºC; vai

– neorganisku oksidētājvielu maisījumiem (ANO 5.1 apakšklase) ar organiskiem
materiāliem neorganiskas oksidētājvielas koncentrācija ir:

– mazāka par 15% masas, ja tā ir iedalīta I (liels apdraudējums) vai II (vidējs 
apdraudējums) ANO iepakojumu grupā (UN Packaging Group)

– mazāka par 30% masas, ja iedalīta III (mazs apdraudējums) ANO iepakojumu grupā.

Piezīme: Nav jāveic ne sprādziena viļņa izplatīšanās tests, ne detonatīva trieciena jutīguma tests, 
ja organisko materiālu eksotermā noārdīšanās enerģija nav lielāka par 800 J/g.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.12. Pašaizdegšanās temperatūra 7.12. Izpēte nav jāveic:

– ja viela ir sprādzienbīstama vai istabas temperatūrā, saskarē ar gaisu pati aizdegas; vai

– šķidrumiem, kas neuzliesmo gaisā, t.i., kam zem 200°C nav uzliesmošanas temperatūras; 
vai

– gāzēm, kam nav uzliesmojamības diapazona; vai

– cietām vielām, ja vielas kušanas temperatūra ir < 160 °C, vai, ja provizoriski
rezultāti rāda, ka nav iespējama vielas pašsasilšana zemākā temperatūrā par 400°C.

7.13. Oksidācijas īpašības 7.13. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ir sprādzienbīstama; vai

– viela viegli uzliesmo; vai

– viela ir organisks peroksīds; vai

– viela nevar eksotermi reaģēt ar degošiem materiāliem, piemēram, ķīmiskās struktūras dēļ 
(piemēram, organiskas vielas, kurās nav skābekļa vai halogēnu atomu, un minētie elementi 
nav ķīmiski piesaistīti slāpeklim vai skābeklim, vai neorganiskas vielas, kas nav ne 
skābekļa, ne halogēnu atomu).
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Nav jāveic pilns tests cietām vielām, ja provizorisks tests skaidri rāda, ka testējamai vielai ir 
oksidētājas īpašības.

Jāņem vērā – tā kā nav testa metodes, lai noteiktu gāzveida maisījumu oksidācijas īpašības, šo 
īpašību izvērtējums jāveic ar aplēses metodi, maisījuma gāzu oksidētspēju salīdzinot ar gaisa 
skābekļa oksidētājspēju.

7.14. Granulometrija 7.14. Izpēte nav jāveic, ja vielu laiž tirgū vai lieto formā, kas nav ne cieta, ne granulēta.
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8. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.1. Ādas kairinājums vai ādas korozija 8.1. 3. un 4. darbība nav jāveic, ja:

Šā parametra ekspertīzē ir šādas secīgas darbības:

1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem un dzīvniekiem,

2) izvērtē skābju vai sārmu rezervi,

3) in vitro izpēta ādas koroziju,

4) in vitro izpēta ādas kairinājumu.

– pieejamā informācija liecina, ka tā atbilst kritērijiem, lai vielu klasificētu kā kodīgu ādai 

vai kairinātāju acīm; vai

– viela uzliesmo gaisā, istabas temperatūrā; vai

– viela ir klasificēta kā ļoti toksiska saskarē ar ādu; vai

– akūtā toksiskuma izpētē saskarei ar ādu, līdz robeždevai (2000 mg/ķermeņa svara kg) 

nerodas ādas kairinājums.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.2. Acu kairinājums 8.2. 3. darbība nav jāveic, ja:

Šā parametra ekspertīzē ir šādas secīgas darbības:

1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem un dzīvniekiem,

2) izvērtē skābju vai sārmu rezervi,

3) in vitro izpēte par acu kairinājumu.

– pieejamā informācija liecina, ka tā atbilst kritērijiem, lai vielu klasificētu kā kodīgu ādai 

vai kairinātāju acīm; vai

– viela uzliesmo gaisā, istabas temperatūrā; vai

8.3. Ādas sensibilizācija 8.3. 2. darbība nav jāveic, ja:

Šā parametra ekspertīzē ir šādas secīgas darbības:

1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem un dzīvniekiem, 

kā arī citus datus,

2) testē in vivo.

– pieejamā informācija liecina, ka viela būtu jāklasificē kā tāda, kas sensibilizē ādu, vai ir 

kodīga saskarē ar ādu; vai

– viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai sārms (pH > 11,5); vai

– viela uzliesmo gaisā, istabas temperatūrā.

Testējot in vivo, pirmām kārtām būtu jāizmanto Murine vietējo limfmezglu tests (LLNA). Citi testi 

būtu jāizmanto tikai ārkārtas apstākļos. Būtu jāpamato cita testa izmantojums.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.4. Mutagēnums 8.4. Pozitīva rezultāta gadījumā apsver iespējas veikt papildu mutagēnuma izpēti.

8.4.1. In vitro gēnu mutācijas izpēte baktērijās

8.5. Akūts toksiskums 8.5. Izpēte(s) parasti nav jāveic, ja:

- viela ir klasificēta kā kodīga saskarē ar ādu.

8.5.1. Norijot Izpēte nav jāveic, ja ir pieejama akūta toksiskuma izpēte, ieelpojot (6.5.2).
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9. INFORMĀCIJA PAR EKOTOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.1. Toksiskums ūdens vidē

9.1.1. Īstermiņa toksiskuma testēšana ar bezmugurkaulniekiem 
(vēlams izmantot sugu Daphnia)

Reģistrētājs var apsvērt ilgtermiņa, nevis īstermiņa toksiskuma 
testēšanu.

9.1.1. Izpēte nav jāveic, ja:

– pastāv faktori, kas mazina ietekmi un rāda – maz ticams, ka radīsies toksiskums ūdens 
vidē, piemēram, ja viela ūdenī šķīst slikti, vai ir maz iespējams, ka viela šķērsos 
bioloģiskās membrānas; vai

– ir pieejama ilgtermiņa toksiskuma izpēte ar bezmugurkaulniekiem ūdens vidē; vai

– ir pieejama pietiekama informācija, lai noteiktu vides klasifikāciju un marķējumus.

Apsver ilgtermiņa toksiskuma izpēti ar Daphnia ūdens vidē (VII pielikums, 7.1.5), ja viela slikti 
šķīst ūdenī.

9.1.2. Ūdensaugu (vēlams, aļģu) augšanas kavējuma izpēte 9.1.2. Izpēte nav jāveic, ja pastāv ietekmes mazināšanas faktori, kas rāda – maz ticams, ka 
radīsies toksiskuma ūdens vidē, piemēram, ja viela ūdenī šķīst slikti, vai ir maz ticams, ka 
viela šķērsos bioloģiskās membrānas.
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2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.2. Noārdīšanās

9.2.1. Biotika

9.2.1.1. Viegli bioloģiski noārdāma 9.2.1.1 Izpēte nav jāveic, ja viela nav organiska.

Iesniedz arī citu pieejamu attiecīgu fizikāli ķīmisku, toksiskuma un ekotoksiskuma informāciju.
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VIII PIELIKUMS

PAPILDU STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS VIELĀM,

KO RAŽO VAI IMPORTĒ 10 TONNAS VAI LIELĀKĀ APJOMĀ

Šā pielikuma 1. slejā ir konkretizēta standartinformācija, kas jāsniedz par visām vielām, ko ražo vai 

importē 10 tonnas vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pielikuma 

1. slejā iekļautās informācijas prasības attiecīgi papildina VII pielikuma 1. slejā iekļautās 

informācijas prasības. Iesniedz arī citu pieejamu attiecīgu fizikāli ķīmisku, toksiskuma un 

ekotoksiskuma informāciju. Šā pielikuma 2. slejā uzskaitīti konkrēti noteikumi, saskaņā ar kuriem 

var nesniegt prasīto standartinformāciju, to aizvietot ar citu informāciju, iesniegt citā stadijā vai 

citādi pielāgot. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas šā pielikuma 2. slejā pieļauj pielāgojumus, 

reģistrētājam attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās ir skaidri jānorāda katrs pielāgojums, 

kā arī katra pielāgojuma iemesli.

Papildus šiem konkrētajiem noteikumiem reģistrētājs atbilstīgi XI pielikumā paredzētajiem 

vispārējiem noteikumiem var pielāgot šā pielikuma 1. slejā prasīto standartinformāciju. Arī tādos 

gadījumos reģistrētājam attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās, atsaucoties uz atbilstīgiem 

konkrētiem noteikumiem 2. slejā vai XI pielikumā 1, ir jāpamato lēmums pielāgot 

standartinformāciju.

  

1 Piezīme: piemēro arī noteikumus, kas neprasa veikt īpašu testu un kas nav atkārtoti 2. slejā.
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Pirms veic jaunus testus, lai noteiktu šajā pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms izvērtē visus 

pieejamos in vitro datus, in vivo datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no derīgiem (Q)SAR un 

datus no strukturāli saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja). Izvairās no in vivo

testiem ar kodīgām vielām tādās koncentrācijās / devās, kas izraisa koroziju. Pirms testēšanas būtu 

jāņem vērā ari papildu norādījumi testēšanas stratēģijām, kuri nav iekļauti šajā pielikumā.

Ja par konkrētiem parametriem nav sniegta informācija tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti šā 

pielikuma 2. slejā vai XI pielikumā, norāda arī to – un iemeslus.
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8. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.1. Ādas kairinājums

8.1.1. In vivo ādas kairinājums 8.1.1. Izpēte nav jāveic, ja:

- viela ir klasificēta kā kodīga saskarē ar ādu vai ādas kairinātāja; vai

- viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai sārms (pH > 11,5); vai

- viela uzliesmo gaisā, istabas temperatūrā; vai

- viela ir klasificēta kā ļoti toksiska saskarē ar ādu; vai

- akūta toksiskuma izpēte saskarē ar ādu līdz robeždevai (2000 mg/ķermeņa svara 
kg) nerada ādas kairinājumu; vai
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.2. Acu kairinājums

8.2.1. In vivo acu kairinājums 8.2.1. Izpēte nav jāveic, ja:

- viela ir klasificēta kā acu kairinātāja, kas acīm var radīt nopietnus bojājumus; vai

- viela ir klasificēta kā kodīga saskarē ar ādu, un ar nosacījumu, ka reģistrētājvielu 
klasificē kā acu kairinātāju; vai

- viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai sārms (pH > 11,5); vai

- viela uzliesmo gaisā, istabas temperatūrā; vai

8.4. Mutagēnums

8.4.2. In vitro citogēnuma izpēte zīdītāju šūnās 8.4.2. Izpēte parasti nav jāveic

- ja ir pieejami pietiekami in vivo citogēnuma testa dati, vai

- ir zināms, ka viela ir 1. un 2. kategorijas kancerogēna viela vai 1., 2. vai 
3. kategorijas mutagēna viela.



7524/8/06 REV 8 is 5
VIII PIELIKUMS DG C I LV

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.4.3. In vitro gēnu mutācijas izpēte zīdītāju šūnās, ja 
VII pielikuma 8.4.1. daļā un VIII pielikuma 8.4.2. daļā 
iegūti negatīvi rezultāti

8.4.3. Izpēte parasti nav jāveic, ja ir pieejami pietiekami drošticama zīdītāju gēnu mutācijas in 
vivo testa dati.

8.4. Apsver attiecīgu in vivo mutagēnuma izpēti, ja kādai no V vai VI pielikumā minētajām 
genotoksiskuma izpētēm ir pozitīvs rezultāts.

8.5. Akūts toksiskums 8.5. Izpēte(s) parasti nav jāveic, ja:

- viela ir klasificēta kā kodīga saskarē ar ādu.

Par vielām, kas nav gāzes, papildus iedarbības ceļam norijot (8.5.1), iesniedz saskaņā ar 
8.5.2. līdz 8.5.3. daļu minēto informāciju par vismaz vēl vienu iedarbības ceļu. Otrā iedarbības 
ceļa izvēle būs atkarīga no vielas īpašībām un tā, kāds būs visticamākais ceļš kaitīgai iedarbībai 
uz cilvēkiem. Ja ir tikai viens kaitīgās iedarbības ceļš, informācija jāsniedz tikai par attiecīgo 
iedarbības ceļu.

8.5.2. Ieelpojot 8.5.2. Testēšana, izmantojot ieelpošanas ceļu, ir piemērota, ja paredzams, ka, ieelpojot vielu, 

kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem būs atkarīga no vielas tvaiku spiedienu un/vai iespējamas 
ieelpojama lieluma mikroskopisku pilieniņu, daļiņu vai pilienu kaitīgās iedarbības dēļ.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.5.3. Saskarē ar ādu 8.5.3. Testēšana saskarē ar ādu ir piemērota, ja:

1) ir maz ticams, ka vielu ieelpos; un

2) ticams, ka viela, to ražojot un/vai lietojot, nāks saskarē ar ādu; un

3) fizikāli ķīmiskās un toksiskās īpašības liecina par iespējamību vielai strauji 

uzsūkties caur ādu.

8.6. Atkārtotas devas toksiskums

8.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas toksiskuma izpēte 
(28 dienas), viena suga, abi dzimumi, vispiemērotākais 
ievadīšanas ceļš, ņemot vērā visticamāko ceļu kaitīgai 
iedarbībai uz cilvēkiem.

8.6.1. Īstermiņa toksiskuma izpēte (28 dienas) nav jāveic, ja:

- ir pieejama drošticama subhroniska (90 dienas) vai hroniska toksiskuma izpēte, ja 

izpētē izmantots piemērots sugu, devu, šķīdinātāju un ievadīšanas paņēmiens; vai

- ja viela uzreiz sadalās, un dati par šķelšanās produktiem ir pietiekami; vai

- var uzskatīt, kas attiecīga kaitīga iedarbība uz cilvēkiem nenotiks saskaņā ar 

XI pielikuma 3. iedaļu.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Izvēlas piemērotu ievadīšanas paņēmienu:

Testēšana, izmantojot saskari ar ādu, ir piemērota, ja:

1) ir maz ticams, ka vielu ieelpos; un

2) ticams, ka viela, to ražojot un/vai lietojot, nāks saskarē ar ādu; un

3) fizikāli ķīmiskās un toksiskās īpašības liecina par iespējamību vielai strauji uzsūkties caur 
ādu.

Testēšana, izmantojot ieelpošanas ceļu, ir piemērota, ja paredzams, ka kaitīgā iedarbība uz 
cilvēkiem būs atkarīga no vielas tvaiku spiedienu un/vai iespējamas ieelpojama lieluma 
mikroskopisku pilieniņu, daļiņu vai pilienu kaitīgās iedarbības dēļ.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Reģistrētājs ierosina subhroniska toksiskuma izpēti (90 dienas) (IX pielikums, 8.6.2), ja: tas, cik
bieža un ilga ir kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem, rāda, ka būtu lietderīgi veikt ilgāku izpēti; 

un ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

– citi pieejami dati rāda, ka vielai var būt kāda bīstama īpašība, ko nevar konstatēt īstermiņa 
toksiskuma izpētē; vai

– labi izstrādāta toksikokinētiska izpēte dažos audos vai orgānos atklāj vielas vai tās 
metabolītu akumulāciju, ko varbūt nevarētu konstatēta īstermiņa toksiskuma izpētē, bet 
kuras ilga kaitīga iedarbība var radīt nelabvēlīgu ietekmi.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Reģistrētājs ierosina papildu izpēti, vai saskaņā ar 39. vai 40. pantu to var prasīt Aģentūra, ja:

– 28 vai 90 dienu ilgā izpētē nav apzināts NOAEL, ja vien iemesls tam, ka nav apzināts 
NOAEL, nav nelabvēlīgas toksiskas ietekmes trūkums; vai

– pastāv toksiskums, kas rada īpašas bažas (piemēram, nopietna ietekme); vai

– pastāv norādījumi par kaitīgu iedarbību, bet pieejamie apliecinājumi nav pietiekami, lai 
varētu raksturot toksiskās īpašības un/vai apdraudējumu; Tādos gadījumos varbūt arī 
lietderīgāk veikt konkrētu toksiskuma izpēti, kas paredz pētīt kaitīgo iedarbību (piemēram, 
imunotoksiskumu, neirotoksiskumu); vai 

– sākotnējā atkārtotās devas izpētē izmantotais kaitīgās iedarbības ceļš nav bijis piemērots, 
lai pētītu paredzamo kaitīgās iedarbības ceļu cilvēkos, un nevar ekstrapolēt viena tipa ceļu 
uz citu; vai

– pastāv īpašas bažas par kaitīgo iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa precēs, radot 
kaitīgu iedarbību, kas tuva kritiskas devas iedarbībai, kura, paredzams, ir toksiska 
cilvēkiem); vai

– 28 vai 90 dienu ilgā izpētē nav konstatēta kaitīga iedarbība, ko rada vielas, kas molekulārās 
struktūras ziņā ir skaidri saistītas ar pētāmo vielu;
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.7. Toksiskums un reproduktīvā sistēma 8.7.1 Izpēte nav jāveic, ja: ir zināms, ka viela ir genotoksisks kancerogēns, un ir ieviesti 
piemēroti riska pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu mutagēns, un ir ieviesti piemēroti riska pārvaldības 
pasākumi; vai

– var uzskatīt, kas attiecīga kaitīga iedarbība uz cilvēkiem nenotiks saskaņā ar XI pielikuma 
3. iedaļu. vai

– ir pieejama augļa priekšdzemdību toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.2. iedaļa) vai divu 
paaudžu reproduktīva toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.3. iedaļa).

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2
klasifikācijas kritērijiem: R60, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma 
ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu 
augļa attīstībai.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2
klasifikācijas kritērijiem: R61, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma 
ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu 
augļa attīstībai.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.7.1. Toksiskuma pārbaudes tests reproduktīvajai sistēmai / 
attīstībai, viena suga (OECD 421 vai 422), ja pieejamā 
informācijā par strukturāli saistītām vielām, (Q)SAR
aplēsēs vai in vitro metodēs nav apliecinājuma, ka viela 
varētu būt toksiska attīstībai.

Ja ir nopietnas bažas par iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz auglību vai augļa attīstību, reģistrētājs 
var ierosināt augļa priekšdzemdību toksiskuma izpēti (IX pielikums, 8.7.2.) vai arī toksiskuma 
reproduktīvai funkcijai izpēti divās paaudzēs (IX pielikums, 8.7.3.) pārskata izpētes vietā 

8.8 Toksikokinētika

8.8.1. Vielas toksikokinētisko darbību ekspertīze, ciktāl to var 
secināt no attiecīgās pieejamās informācijas
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9. INFORMĀCIJA PAR EKOTOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.1.3. Īstermiņa toksiskuma izpēte ar zivīm: Reģistrētājs var 

apsvērt ilgtermiņa, nevis īstermiņa toksiskuma 

testēšanu. 

9.1.3. Izpēte nav jāveic, ja:

– pastāv faktori, kas mazina ietekmi un rāda – maz ticams, ka radīsies toksiskums 

ūdens vidē, piemēram, ja viela ūdenī šķīst slikti, vai 

– ir maz iespējams, ka viela šķērsos bioloģiskās membrānas; vai 

– ir pieejama ilgtermiņa toksiskuma izpēte ar zivīm ūdens vidē;

Apsver iespēju veikt toksiskuma ilgtermiņa testēšanu ūdens vidē, kā aprakstīts IX pielikumā, ja 

ķīmiskā drošuma ekspertīze saskaņā ar I pielikumu liecina par vajadzību papildus izpētīt ietekmi 

uz ūdens organismiem. Attiecīga(o) testa(u) izvēle būs atkarīga no ķīmiskā drošuma ekspertīzes 

rezultātiem.

Apsver iespēju veikt ilgtermiņa toksiskuma testēšanu ar zivīm ūdens vidē (IX pielikums, 9.1.5), ja 

viela slikti šķīst ūdenī.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.1.4. Aktīvas dūņu elpošanas kavējuma testēšana 9.1.4. Izpēte nav jāveic, ja:

– nav emisiju notekūdeņu attīrīšanas iekārtā; vai

– pastāv ietekmes mazināšanas faktori, kas rāda – ir maz ticams, ka radīsies mikrobu 

toksiskums, piemēram, ja viela ūdenī šķīst slikti; vai

– viela izrādās bioloģiski viegli noārdāma, un piemērotās testa koncentrācijas ir to 

koncentrāciju diapazonā, kāds ir paredzams notekūdeņos, kas ietek attīrīšanas 

iekārtās.

Izpēti var aizvietot ar nitrifikācijas kavējuma testu, ja pieejami dati rāda – ir ticams, ka viela kavē 

mikrobu, jo īpaši nitrificētāju baktēriju augšanu vai funkcijas.

9.2. Noārdīšanās 9.2. Apsver papildu noārdīšanās testēšanu, ja ķīmiskā drošuma ekspertīze saskaņā ar 

I pielikumu liecina par vajadzību turpināt pētīt vielas noārdīšanos. Attiecīga(o) testa(u) 

izvēle būs atkarīga no ķīmiskā drošuma ekspertīzes rezultātiem.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.2.2. Abiotika

9.2.2.1. Hidrolīze kā pH funkcija. 9.2.2.1. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ir bioloģiski viegli noārdāma; vai

– viela ūdenī šķīst slikti.

9.3. Darbība un izplatīšanās vidē

9.3.1. Adsorbcijas / desorbcijas pārbaudes tests 9.3.1. Izpēte nav jāveic, ja:

– balstoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām, paredzams, ka tai ir maza spēja 

uzsūkties (piemēram, vielai ir mazs oktanola / ūdens nošķīruma koeficients); vai

– viela un tās attiecīgas noārdīšanās produkti ātri sadalās.
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IX PIELIKUMS

PAPILDU STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS VIELĀM,

KO RAŽO VAI IMPORTĒ 100 TONNU VAI LIELĀKĀ APJOMĀ

Par šo pielikumu reģistrētājam jāiesniedz priekšlikums un grafiks par šā pielikuma informācijas 
prasību ievērošanu saskaņā ar 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Pielikuma 1. slejā ir konkretizēta standartinformācija, kas jāsniedz par visām vielām, ko ražo vai 
importē 100 tonnu vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Attiecīgi šā 
pielikuma 1. slejā prasītā informācija papildina informāciju, kas ir prasīta VII un VIII pielikuma 
1. slejā. Iesniedz arī citu pieejamu attiecīgu fizikāli ķīmisko, toksiskuma un ekotoksiskuma 
informāciju. Pielikuma 2. slejā uzskaitīti konkrēti noteikumi, ar ko saskaņā reģistrētājs var prasīto 
standartinformāciju nesniegt, to aizvietot ar citu informāciju, iesniegt citā stadijā vai citādi pielāgot. 
Ja ir ievēroti nosacījumi, saskaņā ar ko šā pielikuma 2. slejā ir pieļauti pielāgojumi, attiecīgā 
reģistrācijas dokumentācijas pozīcijā reģistrētājam ir skaidri jānorāda katrs pielāgojums, kā arī katra 
pielāgojuma iemesli.

Papildus konkrētajiem noteikumiem reģistrētājs atbilstīgi XI pielikumā paredzētiem vispārējiem 
noteikumiem var pielāgot pielikuma 1. slejā prasīto standartinformāciju. Arī tādā gadījumā viņam 
attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās, atsaucoties uz atbilstīgiem konkrētiem 
noteikumiem 2. slejā vai XI 1 pielikumā, ir jāpamato lēmums pielāgot standartinformāciju.

  

1 Piezīme: piemēro arī noteikumus, saskaņā ar ko nav jāveic īpašs tests, un kas nav atkārtoti 2. 
slejā.
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Pirms veic jaunus testus, lai noteiktu šajā pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms izvērtē visus 
pieejamos in vitro datus, in vivo datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no derīgiem (Q)SAR un 
datus no strukturāli saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja). Izvairās no in vivo
testiem ar kodīgām vielām tādās koncentrācijās / devās, kas izraisa koroziju. Pirms testēšanas būtu 
jāņem vērā ari papildu norādījumi testēšanas stratēģijām, kuri nav iekļauti šajā pielikumā.

Ja attiecībā uz dažiem galarādītājiem ir paredzēts nesniegt informāciju tādu iemeslu dēļ, kas nav 

minēti šā pielikuma 2. slejā vai XI pielikumā, skaidri norāda arī to un iemeslus.
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7. INFORMĀCIJA PAR VIELAS FIZIKĀLI ĶĪMISKĀM ĪPAŠĪBĀM

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

7.15. Stabilitāte organiskos šķīdinātājos un attiecīgo 

noārdīšanās produktu apzināšana

Jādod tikai tad, ja vielas stabilitāti uzskata par būtiski 

svarīgu.

7.15. Izpēte nav jāveic, ja viela nav organiska.

7.16. Disociācijas konstante 7.16. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ir hidrolītiski nenoturīga (pussabrukšanas periods īsāks par 

12 stundām) vai ūdenī viegli oksidējas; vai

– nevar zinātniski veikt testu, piemēram, ja analīzes metode nav pietiekami 

smalka.

7.17. Viskozitāte
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8. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.4. Reģistrētājs ierosina attiecīgu in vivo somatisko šūnu genotoksiskuma izpēti, ja 

kādā no V vai VI pielikumā minētajiem in vitro genotoksiskuma izpētei ir pozitīvs 

rezultāts un nav pieejamu rezultātu in vivo izpētē.

Ja ir pieejams pozitīvs rezultāts somatisko šūnu izpētei in vivo, būtu jāapsver 

dzimumšūnu mutagēnuma iespējamība, pamatojoties uz visiem pieejamiem datiem, 

arī liecībām par toksikokinētiskumu. Ja nevar izdarīt precīzus secinājumus par 

dzimumšūnu mutagēnumu, apsver iespēju veikt papildu izpēti.

8.6. Atkārtotas devas toksiskums

8.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas toksiskuma izpēte 

(28 dienas), viena suga, abi dzimumi, vispiemērotākais 

ievadīšanas paņēmiens, ņemot vērā visticamāko kaitīgās 

iedarbības ceļu cilvēkiem, ja tas jau nav paredzēts, 

ievērojot VIII pielikuma prasības, vai ja ir ierosināti 

testi saskaņā ar 8.6.2. apakšpunktu. Tādā gadījumā 

XI pielikuma 3. iedaļu nepiemēro.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.6.2. Subhroniska toksiskuma izpēte (90 dienas), viena suga, 

grauzējs, abi dzimumi, vispiemērotākais ievadīšanas 

paņēmiens, ņemot vērā visticamāko kaitīgo iedarbību uz 

cilvēkiem.

8.6.2. Subhroniska toksiskuma izpēte (90 dienas) nav jāveic, ja:

– ir pieejama drošticama īstermiņa toksiskuma izpēte (28 dienas), kas rāda 

nopietnu toksiskuma ietekmi atbilstīgi kritērijiem, lai vielu klasificētu kā 

R48, un kuras novērotais 28 dienu NOAEL, piemērojot attiecīgu 

nenoteiktības faktoru, pieļauj ekstrapolāciju uz 90 dienu NOAEL kaitīgai 

iedarbībai pa to pašu ceļu; vai

– ir pieejama drošticama hroniska toksiskuma izpēte, ja vien tajā izmantota 

piemērota suga un ievadīšanas paņēmiens; vai

– viela uzreiz sadalās, un ir pietiekami dati par noārdīšanās produktiem (gan 

par sistēmisku kaitīgu iedarbību, gan uz kaitīgu iedarbību ievadīšanas vietā); 

vai

– viela nereaģē, nešķīst un nav ieelpojama, un 28 dienu "robežvērtības 

noteikšanas tests" neapliecina ne absorbciju, ne toksiskumu, jo īpaši, ja tāds 

modelis ir saistīts ar ierobežotu kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem.

Piemērotu ievadīšanas paņēmienu izvēlas:
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Testēšana, izmantojot saskari ar ādu, ir piemērota, ja:

1) ticams, ka viela, to ražojot un/vai lietojot, nāks saskarē ar ādu; un

2) fizikāli ķīmiskās īpašības rāda, ka viela labi uzsūcas caur ādu; un

3) ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

– akūtā toksiskuma testā, izmantojot saskari ar ādu, novēro toksiskumu mazākās devās 

nekā toksiskuma testā, izmantojot norīšanu; vai

– sistēmisku iedarbību vai citu absorbcijas apliecinājumu novēro ādas un/vai acu 

kairinājuma izpētē; vai

– in vitro testi norāda uz būtisku absorbciju caur ādu; vai

– attiecībā uz strukturāli saistītām vielām konstatē būtisku ādas toksiskumu vai 

iesūkšanos ādā.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Testēšana, izmantojot saskari ar ādu, nav piemērota, ja:

– ir maz ticams, ka vielu ieelpos; un

– ticams, ka notiks ādas saskare ražošanā un/vai lietošanā; un

– fizikāli ķīmiskās un toksiskās īpašības rāda, ka viela var labi uzsūkties caur ādu.

Testēšana, izmantojot ieelpošanas ceļu, ir piemērota, ja:

− paredzams, ka, ieelpojot vielu, kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem būs atkarīga no vielas 

tvaiku spiedienu un/vai iespējamas ieelpojama lieluma mikroskopisku pilieniņu, 

daļiņu vai pilienu kaitīgās iedarbības dēļ.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Reģistrētājs ierosina papildu izpēti, vai saskaņā ar 39. vai 40. pantu tos var prasīt Aģentūra,

ja:

– 90 dienu ilgā izpētē nav apzināts NOAEL, ja vien iemesls tam, ka nav apzināts 

NOAEL, nav nelabvēlīgas toksiskas ietekmes trūkums; vai

– pastāv toksiskums, kas rada īpašas bažas (piemēram, nopietnu ietekmi); vai

– pastāv norādījumi par kaitīgu iedarbību, bet pieejamie apliecinājumi nav pietiekami, 

lai varētu raksturot toksiskās īpašības un/vai apdraudējumu; Tādos gadījumos var arī 

būt lietderīgāk veikt konkrētu toksiskuma izpēti, kas paredzēta, lai pētītu iedarbību 

(piemēram, imunotoksiskumu, neirotoksiskumu); vai

– pastāv īpašas bažas par kaitīgo iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa precēs, radot 

kaitīgu iedarbību, kas tuva kritiskas devas iedarbībai, kura, paredzams, ir toksiska 

cilvēkiem);
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.7. Toksiskums un reproduktīvā sistēma 8.7. Izpēte nav jāveic, ja:

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska 

pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu mutagēns, un ir ieviesti piemēroti riska 

pārvaldības pasākumi; vai

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā izmantotā testā nav novērots 

toksiskums), ar toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, izmantojot 

attiecīgus kaitīgās iedarbības ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija 

(piemēram, plazmas / asiņu koncentrācijās, kas mazākas par konstatējamu 

robežvērtību, izmantojot smalku metodi, un vielas un vielas metabolītu 

trūkums urīnā, žultī vai izelpotā gaisā) un nav kaitīgas iedarbības uz 

cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 

2 klasifikācijas kritērijiem: R60, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai 

apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr 

jāapsver iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 

2 klasifikācijas kritērijiem: R61, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai 

apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr 

jāapsver iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.

8.7.2. Priekšdzemdību augļa attīstības toksiskuma izpēte, 

vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot vērā, ka tas ir 

visiespējamākais kaitīgās iedarbības ceļš cilvēkiem 

(OECD 414).

8.7.2. Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu. Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru sugu 

attiecība uz šo vai nākamo lielāko tonnāžas apjomu būtu jāpamato ar pirmā testa 

rezultātiem un visiem citiem attiecīgiem pieejamiem datiem

8.7.3. Toksiskuma reproduktīvai funkcijai izpēte divās 

paaudzēs, viena suga, abi dzimumi, vispiemērotākais 

ievadīšanas paņēmiens, ņemot vērā visticamāko kaitīgās 

iedarbības ceļu cilvēkiem, ja 28 dienu vai 90 dienu ilgā 

izpēte rāda nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvajiem 

orgāniem vai audiem

8.7.3. Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu. Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru sugu 

attiecība uz šo vai nākamo lielāko tonnāžas apjomu būtu jāpamato ar pirmā testa 

rezultātiem un visiem citiem attiecīgiem pieejamiem datiem.
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9. INFORMĀCIJA PAR EKOTOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.1. Toksiskums ūdens vidē 9.1. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksiskuma testēšanu, ja ķīmiskā drošuma 
ekspertīze saskaņā ar I pielikumu norāda vajadzību papildus izpētīt kaitīgo 
iedarbību uz ūdens organismiem. Attiecīga(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no ķīmiskā 
drošuma ekspertīzes rezultātiem.

9.1.5. Ilgtermiņa toksiskuma testēšana ar bezmugurkaulniekiem 
(vēlams izmantot sugu Daphnia), (ja tas jau nav paredzēts 
kā daļa no V pielikuma prasībām)

9.1.6. Ilgtermiņa toksiskuma testēšana ar zivīm, (ja vien nav jau 
paredzēta kā daļa no VI pielikuma prasībām)

Informāciju sniedz par vienu no šiem punktiem – 9.1.6.1., 9.1.6.2. 
vai 9.1.6.3.

9.1.6.1 Zivju agrīnā mūža posma (FELS) toksiskuma tests

9.1.6.2 Zivju embriju un pieņu / ikru attīstības stadijas īstermiņa 
toksiskuma tests

9.1.6.3 Zivis, mazuļu augšanas tests
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.2. Noārdīšanās 9.2. Reģistrētājs ierosina papildu biotisku noārdīšanās testēšanu, ja ķīmiskā drošuma 
ekspertīze saskaņā ar I pielikumu liecina par vajadzību papildus pētīt vielas un tās 
noārdīšanās produktu noārdīšanos. Attiecīga(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no 
ķīmiskā drošuma ekspertīzes rezultātiem, bet var iekļaut simulācijas testēšanu 
attiecīgos līdzekļos (t.i., ūdeņos, nogulsnēs vai augsnē)

9.2.1. Biotika

9.2.1.2. Absolūtas noārdīšanās simulācijas tests virszemes ūdeņos 9.2.1.2. Izpēte nav jāveic, ja:

– viela ūdenī šķīst slikti;

– viela bioloģiski viegli noārdās.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.2.1.3. Augsnes simulācijas tests (vielām, kas, ļoti iespējams, 
viegli adsorbējas augsnē)

9.2.1.3. Izpēte nav jāveic:

– viela bioloģiski viegli noārdās; vai

– ja ir maz ticams, ka notiks tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz augsni.

9.2.1.4. Nogulšņu simulācijas tests (vielām, kas, ļoti iespējams, 
viegli adsorbējas nogulsnēs)

9.2.1.4. Izpēte nav jāveic:

– viela bioloģiski viegli noārdās; vai

– ja ir maz ticams, ka notiks tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz nogulsnēm.

9.2.3. Noārdīšanās produktu apzināšana 9.2.3. Ja vien viela bioloģiski viegli nenoārdās
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.3. Darbība un izplatīšanās vidē

9.3.2. Bioakumulācija ūdens sugās, vislabāk – zivīs 9.3.2. Izpēte nav jāveic, ja:

– vielai ir mazas bioakumulācijas spējas (piemēram, log Kow < 3) un/vai 
mazas spējas šķērsot bioloģiskās membrānas; vai

– maz ticams, ka notiks tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens jomu.

9.3.3. Papildu informācija par adsorbciju / desorbciju atkarībā no 
VI pielikumā prasītiem izpētes rezultātiem

9.3.3. Izpēte nav jāveic, ja:

– balstoties uz vielas fizikāli ķīmiskām īpašībām, paredzams, ka tai ir maza 
spēja uzsūkties (piemēram, vielai ir mazs oktanola un ūdens nošķīruma 
koeficients); vai

– viela un tās attiecīgas noārdīšanās produkti ātri sadalās

9.4. Ietekme uz sauszemes organismiem 9.4. Izpēte nav jāveic, ja maz ticams, ka notiks tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz 
augsni.

Ja nav toksiskuma dati par augsnes organismiem, var izmantot līdzsvara dalīšanas 
metodi, lai vērtētu kaitīgu iedarbību uz augsnes organismiem. Attiecīgo testu izvēle 
ir atkarīga no ķīmiskā drošuma ekspertīzes rezultātiem.

Reģistrētājs apsver ilgtermiņa toksiskuma testēšanu īstermiņa testēšanas vietā, jo 
īpaši vielām, kam ir liela adsorbēšanas spēja augsnē vai kas ir ļoti noturīgas.

9.4.1. Īstermiņa toksiskums augiem
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.4.2. Ietekme uz augsnes mikroorganismiem

9.4.3. Īstermiņa toksiskums augiem
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10. KONSTATĀCIJAS UN ANALĪZES METODES

Pēc lūguma nodrošina analītisko metožu aprakstu par konkrētām jomām, kurās ir veikta izpēte, izmantojot attiecīgas analītiskas metodes. Ja analītiskas 

metodes nav pieejamas, pamato, kāpēc to nav.
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X PIELIKUMS

PAPILDU STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS VIELĀM,

KO RAŽO VAI IMPORTĒ 1000 TONNU VAI LIELĀKĀ APJOMĀ

Par šo pielikumu reģistrētājam jāiesniedz priekšlikums un grafiks par šā pielikuma informācijas 
prasību ievērošanu saskaņā ar 12. panta 1. punkta e) apakšpunktu. 

Pielikuma 1. slejā ir konkretizēta standartinformācija, kas jāsniedz par visām vielām, ko ražo vai 
importē 1000 tonnu vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta e) apakšpunktu. Attiecīgi šā 
pielikuma 1. slejā prasītā informācija papildina informāciju, kas prasīta VII, VIII un IX pielikuma 
1. slejā. Iesniedz arī citu pieejamu attiecīgu fizikāli ķīmisko, toksiskuma un ekotoksiskuma 
informāciju. Pielikuma 2. slejā ir uzskaitīti konkrēti noteikumi, ar ko saskaņā reģistrētājs var prasīto 
standartinformāciju nesniegt, to aizvietot ar citu informāciju, iesniegt citā stadijā vai citādi pielāgot. 
Ja ir ievēroti nosacījumi, saskaņā ar ko šā pielikuma 2. slejā ir pieļauti pielāgojumi, attiecīgā 
reģistrācijas dokumentācijas pozīcijā reģistrētājam ir skaidri jānorāda katrs pielāgojums, kā arī katra 
pielāgojuma iemesli.

Papildus konkrētajiem noteikumiem reģistrētājs atbilstīgi XI pielikumā paredzētiem vispārējiem 
noteikumiem var pielāgot pielikuma 1. slejā prasīto standartinformāciju. Arī tādā gadījumā viņam 
attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas pozīcijās, atsaucoties uz atbilstīgiem konkrētiem 
noteikumiem 2. slejā vai XI 1 pielikumā, ir jāpamato lēmums pielāgot standartinformāciju.

  

1 Piezīme: piemēro arī noteikumus, kas neprasa veikt īpašu testu un kas nav atkārtoti 2. slejā.
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Pirms veic jaunus testus, lai noteiktu šajā pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms izvērtē visus 
pieejamos in vitro datus, in vivo datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no derīgiem (Q)SAR un 
datus no strukturāli saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja). Izvairās no in vivo
testiem ar kodīgām vielām tādās koncentrācijās / devās, kas izraisa koroziju. Pirms testēšanas būtu 
jāņem vērā ari papildu norādījumi testēšanas stratēģijām, kuri nav iekļauti šajā pielikumā.

Ja par konkrētiem parametriem ir paredzēts nesniegt informāciju tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti šā 

pielikuma 2. slejā vai XI pielikumā, skaidri norāda arī to – un iemeslus.
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8. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.4. Ja kādai V vai VI pielikumā minētai in vitro genotoksiskuma izpētei ir pozitīvs rezultāts, 
varētu būt vajadzīga otra in vivo somatisko šūnu izpēte, atkarībā no visu pieejamu datu 
kvalitātes un pareizības.

Ja ir pieejams pozitīvs rezultāts somatisko šūnu izpētei in vivo, būtu jāapsver 
dzimumšūnu mutagēnuma iespējamība, pamatojoties uz visiem pieejamiem datiem, arī 
liecībām par toksikokinētiskumu. Ja nevar izdarīt precīzus secinājumus par dzimumšūnu 
mutagēnumu, apsver iespēju veikt papildu izpēti.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.6.3 Reģistrētājs var ierosināt atkārtotu ilgtermiņa toksiskuma izpēti (≥ 12 mēneši) vai saskaņā 
ar 39. vai 40. pantu to var prasīt Aģentūra, ja kaitīgās iedarbības biežums un ilgums 
cilvēkiem rāda, ka būtu lietderīgi veikt ilgāka termiņa izpēti, un ir ievērots viens no 
šādiem nosacījumiem:

– 28 dienu vai 90 dienu ilgā izpētē novērota nopietna vai ļoti nopietna toksiskuma 
ietekme, kas rada īpašas bažas, bet pieejamie fakti nav pietiekami, lai varētu 
izvērtēt toksiskoloģās īpašības un raksturotu apdraudējumu; vai

– 28 dienu vai 90 dienu ilgā izpētē nav konstatēta kaitīga iedarbība, ko uzrāda vielas, 
kas molekulārās struktūras ziņā ir skaidri saistītas ar pētāmo vielu; vai

– vielai var būt kāda bīstama īpašība, ko nevar konstatēt 90 dienu ilgā izpētē.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.6.4 Reģistrētājs ierosina papildu izpēti, vai saskaņā ar 39. vai 40. pantu to var prasīt 

Aģentūra, ja:

– pastāv toksiskums, kas rada īpašas bažas (piemēram, nopietna ietekme); vai

– pastāv liecības par iedarbību, bet pieejamie apliecinājumi nav pietiekami, lai varētu 

izvērtēt toksiskās īpašības un/vai raksturot apdraudējumu; Tādos gadījumos varbūt 

arī lietderīgāk veikt konkrētu toksiskuma izpēti, kas paredzēta, lai pētītu kaitīgo 

iedarbību (piemēram, imunotoksiskumu, neirotoksiskumu); vai

– pastāv īpašas bažas attiecībā uz kaitīgo iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa 

precēs, radot kaitīgu iedarbību, tuvu devām, kādās novēro toksiskumu).

8.7 Toksiskums un reproduktīvā sistēma 8.7 Izpēte nav jāveic, ja:

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska 

pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu mutagēns, un ir ieviesti piemēroti riska 

pārvaldības pasākumi; vai

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā izmantotā testā nav novērots 

toksiskums), ar toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, izmantojot attiecīgus 
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

kaitīgās iedarbības ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija (piemēram, plazmas / asiņu 

koncentrācijās, kas mazākas par konstatējamu robežvērtību, izmantojot smalku 

metodi, un vielas un vielas metabolītu trūkums urīnā, žultī vai izelpotā gaisā) un 

nav kaitīgas iedarbības uz cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2

klasifikācijas kritērijiem: R60, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma 

ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu 

augļa attīstībai.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 2

klasifikācijas kritērijiem: R61, un pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai apdraudējuma 

ekspertīzei, nebūs vajadzīga auglības papildu testēšana. Tomēr jāapsver iespēja testēt toksiskumu 

augļa attīstībai.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.7.2. Toksiskuma izpēte attiecībā uz attīstību, 

vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot vērā, ka tas ir 

visiespējamākais kaitīgās iedarbības ceļš cilvēkiem 

(OECD 414).

8.7.3. Toksiskuma izpēte attiecībā uz reproduktīvo sistēmu 

divās paaudzēs; viena suga, abi dzimumi, 

vispiemērotākais ievadīšanas paņēmiens, ņemot vērā 

visticamākā tipa iedarbību uz cilvēkiem, ja tas jau nav 

paredzēts kā daļa no IX pielikumā ietvertām prasībām.
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1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

8.9.1 Kanceroģenēzes izpēte 8.9.1 Reģistrētājs ierosina kanceroģenēzes izpēti, vai saskaņā ar 39. vai 40. pantu tos var prasīt 
Aģentūra, ja:

– vielai ir plaši izplatīts, dispersīvs lietošanas veids vai arī ir liecības, ka tā bieži vai 
ilgi iedarbojas uz cilvēkiem; un

– viela ir klasificēta kā 3. kategorijas mutagēns – vai atkārtotas devas izpēte(es) 
liecina, ka viela var ierosināt hiperplāziju un/vai virsneoplazmas ievainojumus.

Ja viela ir klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas mutagēns, var pieņemt kā ticamu, ka attiecībā 
uz kanceroģenēzi darbojas genotoksiskuma mehānisms. Tādos gadījumos parasti nav 
jāveic kanceroģenēzes tests.
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9. INFORMĀCIJA PAR EKOTOKSISKUMU

1. SLEJA

STANDARTINFORMĀCIJAS PRASĪBAS

2. SLEJA

KONKRĒTI NOTEIKUMI 1. SLEJAS DATU PIELĀGOŠANAI

9.2. Noārdīšanās 9.2. Ierosina papildu biotisku noārdīšanās testu, ja ķīmiskā drošuma ekspertīze saskaņā ar 

I pielikumu norāda vajadzību papildus pētīt vielas un tās noārdīšanās produktu 

noārdīšanos. Attiecīga(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no ķīmiskā drošuma ekspertīzes 

rezultātiem, bet var iekļaut simulācijas testēšanu attiecīgos līdzekļos (t.i., ūdeņos, 

nogulsnēs vai augsnē).

9.2.1. Biotika

9.3. Darbība un izplatīšanās vidē

9.3.4. Papildu informācija par vielas un/vai noārdīšanās 

produktu darbību un izplatīšanos vidē

9.3.4 Reģistrētājs ierosina papildu izpēti, vai saskaņā ar 39. vai 40. pantu tos var prasīt Aģentūra, 

ja ķīmiskā drošuma ekspertīze saskaņā ar I pielikumu norāda vajadzību papildus izpētīt 

vielas darbību un izplatīšanās vidē. Attiecīga(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no ķīmiskā 

drošuma ekspertīzes rezultātiem.
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9.4. Ietekme uz sauszemes organismiem 9.4. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksiskuma testēšanu, ja ķīmiskā drošuma ekspertīze 

saskaņā ar I pielikumu rāda vajadzību papildus izanalizēt vielas un/vai tās noārdīšanās 

produktu ietekmi uz sauszemes organismiem. Attiecīgā(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no 

ķīmiskā drošuma ekspertīzes iznākuma.

Izpēte nav jāveic, ja maz ticams, ka notiks tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz augsni.

9.4.4. Ilgtermiņa toksiskuma testēšana ar sliekām, ja tā jau nav 

veikta kā daļa no VII pielikumā ietvertām prasībām.

9.4.6. Ilgtermiņa toksiskuma testēšana ar augiem, ja tā jau nav 

veikta kā daļa no VII pielikumā ietvertām prasībām

9.5.1. Ilgtermiņa toksiskums dūņu organismiem 9.5.1. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksiskuma testēšanu, ja ķīmiskā drošuma ekspertīze 

liecina par vajadzību papildus izpētīt vielas un/vai tās noārdīšanās produktu ietekmi uz 

dūņu organismiem. Attiecīga(o) testa(u) izvēle ir atkarīga no ķīmiskā drošuma ekspertīzes 

rezultātiem.

9.6.1. Ilgtermiņa vai reproduktīvais toksiskums putniem 9.6.1. Būtu uzmanīgi jāapsver testēšanas vajadzība, ņemot vērā to datu lielo apjomu, kas 

attiecas uz zīdītājiem, ir parasti pieejami un saistās ar šo tonnāžas apjomu.
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10. KONSTATĀCIJAS UN ANALĪZES METODES

Pēc lūguma nodrošina analītisko metožu aprakstu par konkrētām nozarēm, par ko ir veikta izpēte, izmantojot attiecīgu analītisku metodi. Ja analītiskas 

metodes nav pieejamas, pamato, kāpēc to nav.
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XI PIELIKUMS

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI VII LĪDZ X PIELIKUMĀ IZKLĀSTĪTĀ TESTĒŠANAS

STANDARTREŽĪMA PIEMĒROŠANAI

VII līdz X pielikumā izklāstītas standartinformācijas prasības visām vielām, ko ražo vai importē:

– 1 tonnu vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

– 10 tonnas vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

– 100 tonnu vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un

– 1000 tonnu vai lielākā apjomā saskaņā ar 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Papildus VII līdz X pielikuma 2. slejā paredzētajiem konkrētajiem noteikumiem reģistrētājs var 

pielāgot testēšanas standartrežīmu pielikuma 1. iedaļā izklāstītajiem vispārējiem noteikumiem. 

Saistībā ar izvērtējumu dalībvalsts, kas veic izvērtēšanu, atbildīgās iestādes var analizēt testēšanas 

standartrežīma pielāgojumus.

1. TESTĒŠANA NEŠĶIET ZINĀTNISKI VAJADZĪGA

1.1. Esošo datu izmantojums

1.1.1. Eksperimentos, kas nav veikti saskaņā ar GLP vai 13. panta 2. punktā minētajām metodēm, 

iegūti dati par fizikāli ķīmiskām īpašībām
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Datus uzskata par līdzvērtīgiem tādiem datiem, kas iegūti, izmantojot attiecīgo 13. panta 

2. punktā minēto testu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

(1) atbilstība klasifikācijas, marķēšanas un/vai apdraudējumu ekspertīzes prasībām,

(2) iesniedz pietiekamu dokumentāciju, lai varētu vērtēt izpētes pareizību, un

(3) dati ir pareizi par pētāmo parametru, un izpēti veic, nodrošinot pieņemamu kvalitāti.

1.1.2. Eksperimentos, kas nav veikti saskaņā ar GLP vai 13. panta 2. punktā minētajām metodēm, 

iegūti dati par īpašībām, kas saistītas ar cilvēku veselību un apkārtējo vidi

Datus uzskata par līdzvērtīgiem tādiem datiem, kas iegūti, izmantojot attiecīgo 13. panta 

2. punktā minēto testu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

(1) atbilstība klasifikācijas, marķēšanas un/vai apdraudējumu ekspertīzes prasībām,

(2) pietiekami un drošticami ir ņemti vērā galvenie parametri, ko paredzēts izpētīt ar 

attiecīgā 13. panta 2. punktā minētā testa metodēm,

(3) ja kaitīgās iedarbības ilgums ir salīdzināms ar 13. panta 2. punktā minētā attiecīgā 

testa ilgumu vai ilgāks par to, ja kaitīgās iedarbības ilgums ir svarīgs parametrs, un

(4) iesniegta pietiekama un drošticama izpētes dokumentācija.
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1.1.3. Vēstures dati par cilvēkiem

Izskata vēstures datus par cilvēkiem, piemēram, epidemioloģisku izpēti par kaitīgai 

iedarbībai pakļautām grupām, datus par kaitīgu iedarbību nelaimes gadījumos vai darba 

apstākļos, un klīnisku izpēti.

Tas, cik piemēroti ir dati, analizējot konkrētu ietekmi uz veselību, ir atkarīgs arī no

analīzes tipa un tās parametriem, kā arī no reakcijas apjoma un konkrētības, un attiecīgi –

no ietekmes paredzamības. Pie datu pietiekamības vērtējuma kritērijiem pieder:

(1) pareiza kaitīgai iedarbībai pakļauto un kontroles grupu izvēle un raksturojumi,

(2) pareizs kaitīgās iedarbības raksturojums,

(3) pietiekami ilgs pārbaudes posms pirms slimību sākuma,

(4) izmantojama metode ietekmes novērošanai,

(5) pienācīgi jāapsver neobjektīvi faktori un tādi, kas mulsina, un

(6) loģiska statistisko datu drošticamība, lai pamatotu secinājumu.

Visos gadījumos iesniedz pietiekamu un drošticamu dokumentāciju.
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1.2. Apliecinājumu nozīme

Varētu pastāvēt pietiekami apliecinājumi no vairākiem neatkarīgiem informācijas avotiem, 

lai pieņemtu / secinātu, ka vielai ir vai nav kāda īpaša bīstama īpašība, bet informāciju no 

katra avota individuāli uzskata par nepietiekamu, lai atbalstītu tādu viedokli.

Varētu pastāvēt pietiekami apliecinājumi tādu nesen izstrādātu testēšanas metožu 

izmantojumā, kuras vēl nav iekļautas 13. panta 2. punktā minētajos testos, vai no 

starptautisku testēšanas metožu izmantojumā, kuras Aģentūra atzīst par līdzvērtīgu, lai 

secināti, ka vielai ir vai nav kāda īpaša bīstama īpašība.

Ja ir pieejami pietiekami apliecinājumu attiecībā uz īpašas bīstamas īpašības esamību vai 

neesamību:

– neveic papildu testēšanu ar mugurkaulniekiem attiecībā uz šo īpašību,

– drīkst neveikt papildu testēšanu, kas nav saistīta ar mugurkaulniekiem.

Visos gadījumos iesniedz pietiekamu un drošticamu dokumentāciju.
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1.3. Struktūru aktivitātes attiecība (SAR)

Rezultāti, kas iegūti no derīgiem struktūru aktivitātes attiecību kvalitātes vai kvantitātes 

modeļiem ((Q)SAR), var norādīt uz īpašas bīstamas īpašības esamību vai neesamību. 

(Q)SAR rezultātus var izmantot testēšanas vietā, ja ievēroti šādi nosacījumi:

– rezultāti ir iegūti no (Q)SAR modeļa, kas atzīts par zinātniski derīgu,

– viela ir iekļauts (Q)SAR modeļa piemērošanas jomā,

– rezultāti atbilst klasifikācijas, marķēšanas un/vai riska pārvaldības mērķim, un

– iesniedz pietiekamu un drošticamu izmantotās metodes dokumentāciju.

Aģentūra sadarbībā ar Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētām pusēm, vērtējot (Q)SAR

atbilstību šiem nosacījumiem, izvērš un sniedz palīdzību, un dod piemērus.

1.4. In vitro metodes

Rezultāti, ko gūst ar attiecīgām in vitro metodēm, var liecināt par īpašas bīstamas īpašības 

esamību, vai tie var būt svarīgi mehāniskai izpratnei, kas var būt svarīga izvērtējumā. Šajā 

sakarā "piemērots" ir pietiekami labi izstrādāts atbilstīgi starptautiski pieņemtiem testu 

izstrādes kritērijiem (piemēram, ECVAM kritēriji testa ievadīšanai pirmspārbaudes 

procesā). Atkarībā no iespējamā apdraudējuma, iespējams, ka tūlītējam apliecinājumam ir 

jāveic testēšana, lai iegūtu informāciju, kas nav paredzēta VII vai VIII pielikumā, vai arī, 

ierosinātam apliecinājumam ir jāveic testēšana, lai iegūtu informāciju, kas nav paredzēta 

IX vai X pielikumā konkrētam tonnāžas apjomam.



7524/8/06 REV 8 is 6
XI PIELIKUMS DG C I LV

Ja rezultāti, kas iegūti, lietojot in vitro metodes, nerāda īpaši bīstamas īpašības, tomēr, lai 

apliecinātu negatīvu rezultātu, ir jāveic attiecīgs tests atbilstīgai tonnāžai, ja vien testēšana 

nav prasīta saskaņā ar VII līdz X pielikumu vai citiem noteikumiem šajā pielikumā.

No apliecinājuma var atteikties, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

(1) rezultātus iegūst ar in vitro metodi, kuras zinātniskā uzticamība ir atzīta derīguma 

pārbaudē atbilstīgi starptautiski pieņemtiem pārbaudes principiem,

(2) rezultāti atbilst klasifikācijas, marķēšanas un/vai riska pārvaldības mērķim, un

(3) iesniedz pietiekamu un drošticamu izmantotās metodes dokumentāciju.

1.5. Vielu grupēšana un "aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja

Vielas, kuru fizikāli ķīmiskās, toksiskās un ekotoksiskās īpašības, paredzams, ir līdzīgas, 

vai ir līdzīgas strukturālas līdzības dēļ, var uzskatīt par vielu grupu vai "kategoriju". Lai 

varētu piemērot grupas jēdzienu, ir jāvar fizikāli ķīmiskās īpašības, ietekmi uz cilvēku 

veselību un vidi vai izplatībai vidē prognozēt, izmantojot datus par atsauces vielu grupā, ar 

interpolāciju uz citām vielām attiecīgā grupā ("aplūkot līdzīgu" – "read-across" pieeja). 

Tādējādi var netestēt katru parametru katrai vielai.
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Līdzības var būt:

(1) kopēja funkcionāla grupa,

(2) kopēji prekursori un/vai kopēju fiziskos un bioloģiskos procesos notiekošas 

noārdīšanās produktu līdzība, veidojot strukturāli līdzīgas ķimikālijas, vai

(3) stabils īpašību potences mainības modelis visai kategorijai.

Ja izmanto grupu jēdzienu, vielas klasificē un marķē, pamatojoties uz to.

Visos gadījumos rezultātiem:

- vajadzētu būt piemērotiem klasifikācijas, marķēšanas un/vai apdraudējumu 

ekspertīzei,

- pietiekami un drošticami būtu jāņem vērā galvenie parametri, ko paredzēts izpētīt ar 

attiecīgā 13. panta 2. punktā minētā testa metodēm

- būtu jānodrošina kaitīgās iedarbības ilgums, kas salīdzināms ar 13. panta 2. punktā 

minētā attiecīgā testa ilgumu vai ilgāks par to, ja kaitīgās iedarbības ilgums ir svarīgs 

parametrs, un

- būtu jāsniedz pietiekama un drošticama lietotās metodes dokumentācija.
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2. TESTĒŠANA NAV TEHNISKI IESPĒJAMA

Drīkst netestēt kādu konkrētu parametru, ja vielas īpašību dēļ tehniski nevar veikt izpēti; 

piemēram, nevar lietot viegli gaistošas, ļoti reaģētspējīgas vai nenoturīgas vielas, vai, vielu 

sajaucot ar ūdeni, var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju, vai arī nevar vielu radioaktīvi 

iezīmēt, kas vajadzīgs dažās izpētēs. Vienmēr ievēro norādes par 13. panta 2. punktā 

minētajām testēšanas metodēm, konkrēti – par tehniskiem kādas metodes ierobežojumiem.

3. VIELAI PIELĀGOTA TESTĒŠANA, PAMATOJOTIES UZ TĀS KAITĪGO 

IEDARBĪBU

3.1 Testēšanu saskaņā ar VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļu un IX pielikumu un X pielikumu 

drīkst neveikt, pamatojoties uz kaitīgās iedarbības scenāriju(iem), kas izstrādāts(i) ķīmiskā 

drošuma ekspertīzes ziņojumā.

3.2 Visos gadījumos iesniedz pietiekamu pamatojumu un dokumentāciju. Pamatojums balstās 

uz kaitīgās iedarbības ekspertīzi saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu un saskan ar kritērijiem, 

kas pieņemti, ievērojot 3.3. iedaļu punktu, un pa ķimikāliju piegādes ķēdi jādara zināmi 

konkrēti nosacījumi saskaņā ar 31. vai 32. pantu.

3.3. Komisija līdz … * paredz kritērijus, lai definētu, kāds ir pietiekams pamatojums saskaņā ar 

2. iedaļu, ievērojot 132. panta 3. punktu.

  

* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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XII PIELIKUMS

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI PAKĀRTOTIEM LIETOTĀJIEM PAR VIELU NOVĒRTĒŠANU

UN ĶĪMISKĀS DROŠĪBAS PĀRSKATU SAGATAVOŠANU

Ievads

Pielikuma mērķis ir izklāstīt, kā pakārtotiem lietotājiem jāvērtē un jādokumentē tas, vai risks, ko 

izraisa lietotā(s) viela(s), tiek pietiekami kontrolēts tādas lietošanas laikā, kas nav iekļauta viņiem 

nodotajā drošības datu lapā, un vai citi lietotāji lejup pa piegādes ķēdi var pietiekami kontrolēt 

riskus. Ekspertīze aptver vielas dzīves ciklu no brīža, kad pakārtots lietotājs to saņem savām 

vajadzībām un saviem apzinātiem lietošanas veidiem lejup pa piegādes ķēdi. Novērtējums aptver 

vielas, tās preparāta vai izstrādājuma lietošanas veidu.

Veicot ķīmiskās drošības novērtējumu un izstrādājot ķīmiskās drošības pārskatu, pakārtoti lietotāji 

ņem vērā informāciju, kas saņemta no ķīmiskās vielas piegādātāja saskaņā ar šīs regulas 31. un 

32. pantu. Vajadzības gadījumā ķīmiskās drošības novērtēšanā ņem vērā novērtējumu, kas veikts

saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem (piemēram, risku novērtējums saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 793/93), ja tāds ir pieejama, un to atspoguļo ķīmiskās drošības pārskatā. Atkāpes no 

novertēšanas pamato. Var arī ņemt vērā novērtēšanu, kas veikta saskaņā ar citām starptautiskām un 

attiecīgu valstu programmām.
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Procesā, kā pakārtots lietotājs veic ķīmiskās drošības novērtējumu un sagatavo ķīmiskās drošības 

pārskatu, ir trīs darbības:

1. darbība: iedarbības scenārija(u) izstrāde

Pakārtoti lietotāji izstrādā iedarbības scenārijus lietošanas veidiem, kas nav iekļauti drošības datu 

lapā, kura viņam nodota saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu.

2. darbība: vajadzības gadījumā piegādātāja veiktā riska novērtējuma precizējums

Ja pakārtots lietotājs uzskata, ka PBT un vPvB novērtējumi, kas iekļauti viņam nodotajā drošības 

datu lapā, ir pareizi, nav jāveic papildu risku novērtējums vai PBT un vPvB novērtējums. Tādā 

gadījumā riska raksturojumam izmanto attiecīgu informāciju, ko sniedzis piegādātājs. To apliecina 

ķīmiskās drošības pārskatā.

Ja pakārtots lietotājs uzskata, ka novertējumi, kas iekļautai viņam nodotajā drošības datu lapā, nav 

pareizi, viņš veic attiecīgu novērtējumu saskaņā ar I pielikuma 1. līdz 4. iedaļu.

Ja pakārtots lietotājs uzskata, ka, lai sagatavotu ķīmiskās drošības pārskatu, ir vajadzīga informācija 

papildus piegādātāja sniegtai informācijai, pakārtots lietotājs tādu informāciju iegūst. Ja informāciju 

var iegūt tikai testos ar mugurkaulniekiem, pakārtots lietotājs saskaņā ar 37. pantu iesniedz 

Aģentūrai testēšanas stratēģijas priekšlikumu. Viņš paskaidro, kāpēc, viņaprāt, papildu informācija 

ir vajadzīga. Gaidot papildu testēšanas rezultātus, viņš ķīmiskās drošības pārskatā fiksē riska 

pārvaldības pasākumus, ko ir paredzējis, lai regulētu iespējamos riskus.

Beidzot ikvienu papildu testēšanu, pakārtots lietotājs pārskata ķīmiskās drošības ziņojumu un 

attiecīgi – drošības datu lapu, ja tāda ir jāsagatavo.
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3. darbība: risku raksturošana

Risku raksturo katram jaunam iedarbības scenārijam, kā paredzēts I pielikuma 6. iedaļā. Risku 

raksturojumu iekļauj attiecīgā ķīmiskās drošības pārskata pozīcijā un – apkopoti – attiecīgā(s) 

drošības datu lapas pozīcijā(s).

Izstrādājot iedarbības scenāriju, jāizmanto provizoriski pieņēmumi par darbības apstākļiem un riska 

pārvaldības pasākumiem. Ja provizorisku pieņēmumu dēļ risku raksturojums rāda, ka cilvēku 

veselības un vides aizsardzība nav pietiekama, jāveic iteratīvs process, pielāgojot vienu vai vairākus 

faktorus, kamēr var pierādīt, ka kontrole ir pietiekama. Tādā gadījumā varbūt jāiegūst informācija 

par papildu risku vai iedarbību, vai attiecīgi jāmaina process, darbības apstākļi vai riska pārvaldības

pasākumi. Tāpēc iterācijas var veikt, no vienas puses, izstrādājot un pārskatot (provizorisko) 

iedarbības scenāriju, tostarp riska pārvaldības pasākumu izstrādi un īstenošanu, un, no otras puses, 

iegūstot papildu informāciju, lai izveidotu galīgo iedarbības scenāriju. Papildu informācijas 

iegūšanas mērķis ir konstatēt precīzāku riska raksturojumu, izmantojot precizētu riska novērtējumu 

un/vai iedarbības novērtējumu.

Pakārtots lietotājs izstrādā ķīmiskās drošības pārskatu, kurā sīki izklāstīts ķīmiskās drošības 

novērtējums, izmantojot I pielikuma 7. iedaļā paredzētā formāta C daļas 5. un 6. iedaļu, un 

vajadzības gadījumā arī citas formāta iedaļas.

Ķīmiskās drošības parskata A daļā iekļauj deklarāciju par to, ka pakārtotais lietotājs ir savām 

vajadzībām ieviesis attiecīgos iedarbības scenārijos izklāstītos riska pārvaldības pasākumus, un 

iedarbības scenārijos izklāstītie riska pārvaldības pasākumi apzinātiem lietošanas veidiem ir darīti 

zināmi lejup pa piegādes ķēdi.
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XIII PIELIKUMS

NOTURĪGU, BIOAKUMULATĪVU UN TOKSISKU VIELU, KĀ ARĪ ĻOTI NOTURĪGU UN 

ĻOTI BIOAKUMULATĪVU VIELU APZINĀŠANAS KRITĒRIJI

Šajā pielikumā noteikti kritēriji, lai identificētu:

i) noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas (PBT-vielas) un

ii) ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvB-vielas).

Vielu sauc par PBT vielu, ja tā atbilst 1.1., 1.2. un 1.3. iedaļā noteiktajiem kritērijiem. Vielu sauc 

par vPvB vielu, ja tā atbilst 2.1. un 2.2. iedaļā noteiktajiem kritērijiem Šis pielikums neattiecas uz 

neorganiskajām vielām, taču attiecas uz organometāliem.

1. PBT-vielas

Viela, kas atbilst visiem trijiem turpmākajās iedaļās definētajiem kritērijiem, ir PBT viela.
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1.1. Noturība

Viela atbilst noturības kritērijam (P-), ja:

- pussabrukšanas periods jūras ūdenī ir ilgāks par 60 dienām vai 

- pussabrukšanas periods saldūdenī vai estuāra ūdenī ir ilgāks par 40 dienām, vai 

- pussabrukšanas periods jūras dūņās ir ilgāks par 180 dienām, vai 

- pussabrukšanas periods saldūdens vai estuāra ūdens dūņās ir ilgāks par 120 dienām, 

vai 

- pussabrukšanas periods augsnē ir garāks par 120 dienām.

Noturības vidē novērtējumu balsta uz pieejamajiem datiem, kas savākti atbilstīgos 

apstākļos, ko reģistrētājs raksturo.

1.2. Bioakumulācija

Viela atbilst bioakumulācijas kritērijam (B-), ja:

- biocentrēšanas faktors (BCF) ir augstāks par 2000.

Bioakumulācijas novērtējumu balsta uz izmērītiem biocentrēšanās rādītājiem ūdens sugās. 

Iespējams izmantot datus kā no saldūdens, tā no jūras ūdens sugām.
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1.3. Toksicitāte

Viela atbilst toksicitātes kritērijam (T-), ja:

- ilgtermiņa nenovērota efekta koncentrācija (NOEC) jūras vai saldūdens organismiem 

ir mazākas par 0,01 mg/l vai

- viela ir klasificēta kā kancerogēna (1. vai 2. kategorija), mutagēna (1. vai 

2. kategorija) vai toksiska reproduktīvai funkcijai (1., 2. un 3. kategorija, vai

- nav citu hroniskas toksicitātes apliecinājumu, kas noteikti pēc klasifikācijas: T, R48 

vai Xn, R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

2. vPvB – vielas

Viela, kas atbilst turpmākajās sadaļās noteiktajiem kritērijiem, ir vPvB viela.

2.1. Noturība

Viela atbilst loti lielas noturības kritērijam (vP-) ja:

- pussabrukšanas periods jūras ūdenī, saldūdenī vai estuāra ūdenī ir ilgāks par 60 

dienām

- pussabrukšanas periods jūras ūdens, saldūdens vai estuāra ūdens dūņās ir ilgāks par 

180 dienām, vai

- pussabrukšanas periods augsnē ir ilgāks par 180.

2.2. Biokumulācija

Viela atbilst bioakumulācijas kritērijam (vB-) when:

- biocentrēšanas faktors ir lielāks par 5000.
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XIV PIELIKUMS

TO VIELU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS LICENCĒŠANA
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XV PIELIKUMS

DOKUMENTĀCIJA

I. IEVADS UN VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

Šajā pielikumā ir ietverti vispārēji principi, kā sagatavot dokumentāciju, lai ierosinātu un 

pamatotu:

– saskaņotu CMR un elpošanas sensibilizatoru klasifikāciju un marķējumus;

– PBT, VPVB vai vielu, kas rada līdzīgas bažas, apzināšanu;

– ierobežojumus ražot, laist tirgū vai lietot vielu Kopienā.

Attiecīgas I pielikuma daļas izmanto kā metodiku un formulāru visai dokumentācijai 

saskaņā ar šo pielikumu.

Dokumentācijā ņem vērā visu attiecīgo informāciju no reģistrācijas dokumentācijas un var 

lietot citu pieejamu informāciju. Informācijai par radītajām briesmām, kura pirms tam nav 

iesniegta Aģentūrai, dokumentācijā ietver koncentrētu izpētes kopsavilkumu.
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II. DOKUMENTĀCIJAS SATURS

1. Dokumentācija saskaņotai CMR un elpošanas sensibilizatoru klasifikācijai un 

marķējumiem

Priekšlikums

Priekšlikumā ietver datus par attiecīgo(ām) vielu(ām) un ierosināto saskaņoto klasifikāciju 

un marķējumus.

Pamatojums

Salīdzina pieejamo informāciju ar Direktīvā 67/548/EEK dotajiem CMR un elpošanas 

sensibilizatoru kritērijiem saskaņā ar attiecīgām I pielikuma 1. iedaļas daļām, un to 

dokumentē I pielikumā dotā ķīmiskā drošuma ziņojuma B un C daļā ietvertajā formulārā.

2. Dokumentācija, apzinot vielu kā PBT, vPvB vai vielu, kas rada līdzīgas bažas

Priekšlikums

Priekšlikumā ietver datus par attiecīgo(ām) vielu(ām) un to, vai ir ierosināts to(tās) apzināt 

kā PBT saskaņā ar 56. panta d) apakšpunktu, kā VPVB saskaņā ar 56. panta e) apakšpunktu, 

vai kā vielu, kas izraisa līdzīgas bažas saskaņā ar 56. panta f) apakšpunktu.
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Pamatojums

Salīdzina pieejamo informāciju ar XIII pielikumā ietvertajiem kritērijiem – PBT gadījumā 

saskaņā ar 56. panta d) apakšpunktu, un vPvBs gadījumā saskaņā ar 56. panta 

e) apakšpunktu, vai izvērtējot radītās briesmas un salīdzinot ar 56. panta f) apakšpunktu –

saskaņā ar attiecīgām 1. līdz 4. pielikuma daļām. To dokumentē I pielikumā dotā ķīmiskā 

drošuma ziņojuma B un C daļā ietvertajā formulārā.

Informācija par kaitīgu iedarbību, alternatīvām vielām un apdraudējumiem

Dara zināmu izmantojamu informāciju par lietošanas veidu un kaitīgu iedarbību, un 

informāciju par alternatīvām vielām un paņēmieniem.

3. Dokumentācija priekšlikumam ierobežot vielu

Priekšlikums

Priekšlikumā ietver datus par attiecīgo(ām) vielu(ām) un ierosināto(ajiem) 

ierobežojumu(iem) ražot, laist tirgū vai lietot, un īsu pamatojumu.

Informācija par radītām briesmām un apdraudējumiem

Apdraudējumus, pret ko vēršas ierobežojumā, apraksta, pamatojoties uz radīto briesmu un 

apdraudējumu aprakstu saskaņā ar attiecīgām I pielikuma daļām, un dokumentē 

I pielikumā dotā ķīmiskā drošuma ziņojuma B un C daļā ietvertajā formulārā.

Ietver liecības par to, ka īstenotie riska pārvaldības pasākumi (arī tie, kas uzskaitīti 

reģistrācijas dokumentācijā saskaņā ar 10. līdz 14. pantam), nav pietiekami.
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Informācija par alternatīvām

Dara zināmu informāciju par alternatīvām vielām un paņēmieniem, arī:

– informāciju par cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumiem saistībā ar 

alternatīvu ražošanu un lietošanu;

– to pieejamību, arī laika ziņā;

– tehnisko un ekonomisko pamatotību.

Ierobežojumu pamatojums Kopienas mērogā

Pamato:

– ka ir vajadzīga rīcība Kopienas mērogā

– ka ierobežojums ir pats piemērotākais Kopienas mēroga pasākums, ko izvērtē 

saskaņā ar šādiem kritērijiem:

i) efektivitāte: ierobežojums ir jāvērš pret ietekmēm vai kaitīgu iedarbību, kas 

izraisa apzinātos apdraudējumus, tam jāspēj samērīgi apdraudējumam un 

loģiski pieņemamā laikā pietiekami mazināt apdraudējumus;

ii) praktiskums: ierobežojumam jābūt ieviešamam, izpildāmam un regulējamam.

iii) iespēja pārraudzīt: iespēja pārraudzīt ierosinātā ierobežojuma īstenošanas 

rezultātu;
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Sociāls un ekonomisks izvērtējums

Ierosinātā ierobežojuma sociālās un ekonomiskās sekas var analizēt, izmantojot 

XVI pielikumu. Tajā tīro labumu, ko cilvēku veselībai un apkārtējai videi dod ierosinātais 

ierobežojums, var salīdzināt ar tīrajām izmaksām, ko tas rada ražotājiem, importētājiem, 

pakārtotiem lietotājiem, izplatītājiem, patērētājiem un visai sabiedrībai.

Informācija par apspriedēm ar ieinteresētām pusēm

Dokumentācijā iekļauj informāciju par visām apspriedēm ar ieinteresētām pusēm un to, kā 

viņu viedokļi ir ņemti vērā.
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XVI PIELIKUMS

SOCIĀLO UN EKONOMISKO ASPEKTU ANALĪZE

Pielikumā ir aprakstīta informācija, ko var aplūkot tie, kas iesniedz sociālo un ekonomisko aspektu 

analīzi (SEA) līdz ar licencēšanas pieteikumu, kā norādīts 61. panta 5. punkta a) apakšpunktā, vai 

saistībā ar ierosinātu ierobežojumu, kā norādīts 68. panta 6. punkta b) apakšpunktā.

Aģentūra sagatavo norādījumus par SEA sagatavošanu. SEA vai to daļas iesniedz Aģentūras 

saskaņā ar 110. pantu norādītajā formulārā.

Tomēr par SEA vai tās daļas informācijas apjomu un darbības jomu atbild licencēšanas pieteikuma 

iesniedzējs vai, ja ierosināts ierobežojums, ieinteresētā puse. Iesniegtā informācija var atteikties uz 

sociālām un ekonomiskām sekām jebkurā mērogā.

SEA var aptvert šādus elementus:

– sekas, ko piešķirts vai atteikts licences pieteikums rada tā iesniedzējam(iem) vai, ja 

ierosināts ierobežojums, nozarei (piemēram, ražotājiem un importētājiem). Sekas visiem 

citiem piegādes ķēdes dalībniekiem, pakārtotiem lietotājiem un saistītiem uzņēmumiem 

attiecībā uz komerciālām sekām, piemēram, iespaids uz investīcijām, zinātnes pētījumiem 

un tehnoloģiju attīstību, jauninājumiem, vienreizējām un darbības izmaksām (piemēram, 

priekšrakstu ievērošanu pārejas pasākumiem, pārmaiņām pašreizējos procesos, pārskatu 

sniegšanas un pārraudzības sistēmām; jaunas tehnoloģijas ieviešanu, utt.), ņemot vērā 

vispārējas tendences tirgū un tehnoloģijā.
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– piešķirtas vai atteiktas licences vai ierosināta ierobežojuma sekas patērētājiem. Piemēram, 

ražojumu cenas, pārmaiņas ražojumu sastāvā vai kvalitātē vai funkcijās, ražojumu 

pieejamība, patērētāju izvēle, kā arī ietekme uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, ciktāl tā 

ietekmē patērētājus.

– piešķirtas vai atteiktas licences vai ierosināta ierobežojuma sociālās sekas. Piemēram, 

darba drošība un nodarbinātība.

– Alternatīvu vielu un/vai tehnoloģiju pieejamība, piemērotība un tehniskā apstrādājamība 

un to ekonomiskās sekas, kā arī informācija par tehnoloģisko pārmaiņu tempu un 

potenciālu attiecīgā(s) jomā(s). Licencēšanas pieteikuma gadījumā – sociālas un/vai 

ekonomiskas sekas citiem pieejamiem 61. panta 5. punkta b) apakšpunktā apzinātiem 

alternatīviem lietošanas veidiem.

– piešķirtas vai atteiktas licences vai ierosināta ierobežojuma plašākas sekas tirdzniecībai, 

konkurencei un ekonomiskai attīstībai (jo īpaši MVU un trešām valstīm). Pie tā pieder 

apsvērumi par vietējiem, reģionu, attiecīgu valstu vai starptautiskiem aspektiem.

– Ierosināta ierobežojuma gadījumā priekšlikumi citiem reglamentatīviem vai 

nereglamentatīviem pasākumiem, ar ko varētu sasniegt ierosinātā ierobežojuma mērķi 

(ņem vērā spēkā esošus tiesību aktus). Iekļauj arī ekspertīzi par efektivitāti un izmaksām, 

kas saistītas ar alternatīviem riska pārvaldības pasākumiem.
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– Ierosināta ierobežojuma vai atteiktas licences gadījumā labumi cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi, kā ari ierosinātā ierobežojuma sociālie un ekonomiskie labumi. Piemēram, 

darba ņēmēju veselība, vides aizsardzība un šo labumu sadale, piemēram, ģeogrāfiski, pa 

iedzīvotāju grupām.

– SEA var arī aprakstīt jebkuru citu jautājumu, ko pieteikuma iesniedzējs(i) vai ieinteresētā 

puse uzskata par būtisku.
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XVII PIELIKUMS

DAŽU BĪSTAMU VIELU, PREPARĀTU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS, TIRGŪ 

LAIŠANAS UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Vielas, vielu grupu vai preparāta apzīmējums Ierobežojumi

1. Polihlorterfenili (PCT)
– Preparāti, arī izlietotas eļļas, kurās 

PCB vai PCT daudzums ir lielāks 
par 0,005% svara.

1. Nelieto. Tomēr tādas iekārtas, instalācijas 
un šķidrumus, ko izmantoja 1986. gada 
30. jūnijā, joprojām ir atļauts lietot, līdz tos 
apglabā vai tie sasniedz ekspluatācijas laika 
beigas:
a) slēgtu sistēmu elektroiekārtas;

transformatori, pretestības un 
induktori;

b) lieli kondensatori (≥ 1 kg kopsvara);
c) mazi kondensatori;

d) siltuma pārneses šķidrumi noslēgta 
cikla siltuma pārneses instalācijās:

e) hidrauliski šķidrumi pazemes 

raktuvju iekārtām
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2. Ar veselības aizsardzību un apkārtējās 
vides aizsardzību saistītu iemeslu dēļ 
dalībvalstis var aizliegt to teritorijā lietot 
1. punktā minētās iekārtas, instalācijas un 
šķidrumus, pirms tos apglabā vai pirms to 
ekspluatācijas laika beigām.
3. Aizliegts lietotu preču tirgū laist tādas 
iekārtas, mašīnas un šķidrumus, uz ko attiecas 
1. punkts un ko nav paredzēts iznīcināt.

4. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka tehnisku 
iemeslu dēļ nevar lietot aizstājējus, tā var 
atļaut lietot PCT un tādu vielu preparātus, ja 
tās un to preparāti parastos iekārtu profilakses 
apstākļos paredzēti tikai, lai pareizi 
funkcionējošās esošās instalācijās, kas 
iegādātas pirms 1985. gada 1. oktobra, 
papildinātu tādu šķidrumu līmeni, kuros ir 
PCT.

5. Dalībvalstis iepriekš Komisijai nosūtot 
paziņojumu par iemesliem, var piešķirt 
izņēmumus no aizlieguma laist tirgū un lietot 
tādas pirmapstrādes vielas un starpproduktus 
vai preparātus, ja tās uzskata, ka izņēmumi 
kaitīgi neietekmē veselību un apkārtējo vidi.



7524/8/06 REV 8 is 3
XVII PIELIKUMS DG C I LV

6. Neskarot citu Kopienas tiesību aktu 
īstenošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu un 
preparātu marķēšanu – uz iekārtām un 
mašīnām, kurās ir PCT, jābūt arī pamācībām, 
kā apglabāt PCT, kā arī par tādu iekārtu un 
instalāciju profilaksi un izmantošanu, kurās ir 
tādas vielas. Pamācībām ir jābūt tādām, lai 
tos varētu lasīt horizontāli, ja objekts, kurā ir 
PCT, ir uzstādīts kā paredzēts. Uzrakstam ir 
skaidri jāizceļas uz fona, un tam jābūt tādā 
valodā, ko saprot teritorijā, kur to lieto.

2. Vinilhlorīda monomērs jeb 1-
hloretilēns

CAS nr. 75-01-4
EINECS nr. 200-831-0

Nelieto kā aerosolu propelentu.

3. Šķidras vielas vai preparāti, ko 
uzskata par bīstemiem saskaņā ar 
definīcijām, kas dotas Padomes 
Direktīvā 67/548/EEK un Direktīvā
1999/45/EK.

1. Nelieto:
- dekoratīvos priekšmetos, kas domāti 

gaismas vai krāsu efektiem, 
izmantojot dažādas fāzes, piemēram, 
dekoratīvās lampās un pelnu traukos,

- trikiem un jokiem,

- vienam vai vairākiem dalībniekiem 
domātās spēlēs vai kādos citos 
priekšmetos, ko paredzēts tā lietot, 
arī ne dekoratīvos priekšmetos.



7524/8/06 REV 8 is 4
XVII PIELIKUMS DG C I LV

2. Neskarot 1. punktu, vielas un 
preparāti, kas:

- ir kaitīgi ieelpojot, un ko marķē ar 
R65, un

- ko var izmantot par dekoratīvu 
lampu degšķidrumu, un

- ko laiž tirgū 15 litru vai mazākā 
iesaiņojumā,

ir bez krāsvielām vai smaržinātājiem, vai bez 
abu kategoriju vielām, ja vien tās nav 
vajadzīgas fiskālu iemeslu dēļ.

3. Neskarot citu Kopienas noteikumu 
īstenošanu attiecībā uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu 
un marķēšanu, vielām un preparātiem, 
uz ko attiecas 2. punkts, ja tie 
paredzēti lietošanai lampās, uz 
iesaiņojuma skaidri jābūt šādam 
salasāmam un neizdzēšamam 
marķējumam:

"Ar šo šķidrumu pildītas lampas turiet 
bērniem nepieejamā vietā"

4. Tris(2,3-dibrompropil)fosfāts
CAS nr. 126-72-7

Neizmanto tekstilizstrādājumos, piemēram 
apģērbā, apakšveļā un veļā, kam paredzēts 
saskarties ar ādu.
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5. Benzols

CAS nr. 71-43-2
EINECS nr. 200-753-785

1. Nav atļauts lietot rotaļlietās vai rotaļlietu 
daļās, ko laiž tirgū, ja nepiesaistīta benzola 
koncentrācija ir lielāka par 5 mg/kg no 
rotaļlietas vai rotaļlietas daļas svara.

2. Tirgū laižamās vielās vai preparātos nelieto 
koncentrācijās, kas līdzinās 0,1% masas vai ir 
lielākas par to.

3. Šā panta 2. punktu tomēr nepiemēro:
a) motordegvielām, uz ko attiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/70/EK (1998. gada 
13. oktobris) par benzīna un 
dīzeļdegvielu kvalitāti, un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 
93/12/EK5;

b) vielām un preparātiem, ko izmanto 
rūpniecības procesos, kuros nav 
benzola emisiju lielākos daudzumos 
nekāparedzēts spēkā esošos tiesību 
aktos;

c) atkritumiem, uz ko attiecas Padomes 
Direktīva 75/442/EEK 6 un Padomes 
Direktīva 91/689/EEK 7.
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6. Azbesta šķiedras

a) Krokidolīts

CAS nr. 12001-28-4
b) Amozīts

CAS nr. 12172-73-5
c) Antofilīta azbests CAS nr. 77536-

67-5

1. Aizliegts laist tirgū un lietot tādas šķiedras 
un izstrādājumus, kam apzināti pievienotas 
tādas šķiedras.

d) Aktinolīts
CAS nr. 77536-66-4

e) Tremolīts
CAS nr. 77536-68-6

f) Krizotils 8

CAS nr. 12001-29-5

CAS nr. 132207-32-0

Tomēr dalībvalstis izņēmuma kārtā drīkst 
laist tirgū un lietot diafragmas ar krizotilu 
(6. punkta f) apakšpunkts) esošām 
elektrolīzes instalācijām līdz to kalpošanas 
laika beigām vai tikmēr, kamēr kļūst pieejami 
piemēroti aizstājēji bez azbesta, atkarībā no 
tā, kas pienāk pirmais. Komisija pārskatīs šo 
atkāpi līdz 2008. gada 1. janvārim.

2. Tādu izstrādājumu lietošanas veids, kuros 
ir 1. punktā minētās azbesta šķiedras, kuri jau 
bijuši uzstādīti un/vai nodoti ekspluatācijā 
2005. gada 1. janvārī, joprojām būs atļauts, 
kamēr tos apglabās vai beigsies to kalpošanas 
laiks. Tomēr dalībvalstis veselības 
aizsardzības nolūkos drīkst aizliegt tādu 
izstrādājumu lietošanu, pirms tos apglabā vai 
beidzas to kalpošanas laiks.
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No laika, kad šī regula būs stājusies spēkā, 
līdz 2005. gada 1. janvārim dalībvalstis neļauj 
savā teritorijā ieviest jaunus krizotilaazbesta 
lietošanas veidus.

3. Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērojumu bīstamu vielu un preparātu 
klasifikācijai, iesaiņošanai un marķēšanai, 
tādu šķiedru un to izstrādājumu laišanu tirgū 
un lietošana saskaņā ar iepriekš minētajām 
atkāpēm pieļauj tikai tad, ja izstrādājumi ir 
marķēti saskaņā ar šīs regulas 7 pielikumu.

7. Tri(aziridinil)fosfīnoksīds
CAS nr. 5455-55-1

8. Polibrombifenils; Polibromēts 
bifenils (PBB)

CAS nr. 59536-65-1

Neizmanto tekstilizstrādājumos, piemēram, 
apģērbā, apakšveļā un veļā, kam paredzēts 
saskarties ar ādu.

9. Ziepjukoka (Quillaja saponaria) 
mizas pulveris un tā atvasinājumi ar 
saponīniem

Helleborus viridis un Helleborus 
niger sakņu pulveris

Veratrum album un Veratrum 
nigrum sakņu pulveris

1. Nelieto izjokošanai domātos priekšmetos, 
piemēram, kā šķavu pulvera un smirdbumbu 
sastāvdaļu.

2. Tomēr 1. punkts neattiecas uz 
smirdbumbām, kurās nav vairāk par 1,5 ml 
šķidruma.
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Benzidīns un/vai tā atvasinājumi

CAS nr. 92-87-5
EINECS nr. 202-199-1

o-nitrobenzaldehīds
CAS nr. 552-89-6

Koka pulveris
10. Amonija sulfīds

CAS nr. 12135-76-1
Amonija hidrogēnsulfīds

CAS nr. 12124-99-1
Amonija polisulfīds

CAS nr. 9080-17-5
EINECS nr. 232-989-1

11. Gaistoši brometiķskābju esteri:
Metilbromacetāts

CAS nr. 96-32-2
EINECS nr. 202-499-2

Etilbromacetāts
CAS nr. 105-36-2

EINECS nr. 203-290-9
Propilbromacetāts

CAS nr. 35223-80-4
Butilbromacetāts
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12. 2-naftilamīns

CAS nr. 91-59-8
EINECS nr. 202-080-4

un tā sāļi
13. Benzidīns

CAS nr. 92-87-5
EINECS nr. 202-199-1

un tā sāļi
14. 4-nitrobifenils

CAS nr. 92-93-3
EINECS nr. 202-204-7

15. 4-aminobifenilksenilamīns
CAS nr. 92-67-1

EINECS nr. 202-177-1
un tā sāļi

1. Tirgū laistās vielās un preparātos nelieto 
koncentrācijās 0,1% no svara vai vairāk.
Tomēr tas neattiecas uz atkritumiem, kuros ir 
viena vai vairākas tādas vielas, uz ko attiecas 
Direktīvas 75/442/EEK un 91/689/EEK.

2. Tādas vielas un preparātus nelaiž brīvā 
pārdošanā.

3. Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērojumu attiecībā uz bīstamu vielu un 
preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu, tādu vielu un preparātu iesaiņojumu 
skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē šādi:
"Tikai profesionāliem lietotājiem".

16. Svina karbonāti:
a) Neitrāls bezūdens karbonāts 

(PbCO3)
CAS nr. 598-63-0

EINECS nr. 209-943-4
b) Trisvina-bis(karbonāt)-

dihidroksīds 2 Pb CO3-
Pb(OH)2)

CAS nr. 1319-46-6
EINECS nr. 215-290-6

17. Svina sulfāti
a) PbSO4 (1:1)

CAS nr. 7446-14-2
EINECS nr. 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS nr. 15739-80-7

EINECS nr. 239-831-0

Nelieto kā vielas un sastāvdaļas preparātos, ko 
paredzēts lietot kā krāsas, izņemot mākslasdarbu 
un vēsturisku ēku un to interjeru restaurācijai un 
profilaksei – ja dalībvalstis vēlas to atļaut savā 
teritorijā, ievērojot SDO konvenciju 13 par balta 
svina un svina sulfātu lietošanu krāsā.
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18. Dzīvsudraba savienojumi 1. Neizmanto kā vielas un sastāvdaļas 
preparātos, ko paredzēts lietot:
a) lai neļautu veidoties mikroorganismu, 

augu vai dzīvnieku nosēdumiem:
- uz kuģu korpusiem,

- uz sprostiem, pludiņiem, tīkliem 
un visām citām ierīcēm vai 
iekārtām, ko izmanto zivju vai 
vēžveidīgo audzēšanā,
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- uz pilnīgi vai daļēji iegremdētām 
ierīcēm vai iekārtām;

b) koksnes aizsardzībai;

c) īpaši izturīgu rūpniecībai paredzētu 
audumu un to izgatavošanai paredzētu 
šķiedru piesūcināšanai;

d) rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai, 
neatkarīgi no to lietošanas veida.

2. Aizliegts laist tirgū baterijas un akumulatorus, 
kuru svarā ir vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 
arī, ja baterijas vai akumulatori ir iebūvēti 
ierīcēs. Šis aizliegums neattiecas uz pogveida 
elementiem un to baterijām, kuru svarā 
dzīvsudraba daudzums nav lielāks par 2%.

19. Arsēna savienojumi 1. Neizmanto kā vielas un sastāvdaļas 
preparātos, ko paredzēts lietot:
a) lai neļautu veidoties mikroorganismu, 

augu vai dzīvnieku nosēdumiem:
- uz kuģu korpusiem,

- uz sprostiem, pludiņiem, tīkliem 
un visām citām ierīcēm vai 
iekārtām, ko izmanto zivju vai 
vēžveidīgo audzēšanā,

- uz pilnīgi vai daļēji iegremdētām 
ierīcēm vai iekārtām;

b) koksnes aizsardzībai. Turklāt ar tiem 
apstrādātu koksni nelaiž tirgū;
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c) tomēr, atkāpjoties no iepriekš teiktā,

i) attiecībā uz vielām un 
preparātiem, ko izmanto koksnes 
aizsardzībai: tos drīkst lietot tikai 
rūpniecības instalācijās, kurās 
koksni piesūcina vakuumā vai 
paaugstinātā spiedienā, ja tie ir 
neorganiski C tipa vara, hroma un 
arsēna (CCA) savienojumu 
šķīdumi. Tā apstrādātus 
kokmateriālus nelaiž tirgū, kamēr 
aizsardzības līdzeklis nav 
iekodies.

ii) Attiecībā uz koksnes apstrādi ar 
CCA šķīdumiem rūpniecības 
iekārtās saskaņā ar i) daļu: tos var 
laist tirgū profesionālai un 
rūpnieciskai lietošanai, ja cilvēku 
un mājlopu drošībai koksnes 
struktūrai ir jābūt viengabalainai, 
un lietošanas laikā nav paredzams 
kontakts ar lietotāju ādu:

- kā koka konstrukciju 
elementus sabiedriskās un 
lauksaimniecības ēkās, 
biroju ēkās un ražošanas 
ēkās,

- tiltos un tiltu konstrukcijās,
- kā koka konstrukciju 

elementus saldūdens zonās 
un iesāļos ūdeņos, 
piemēram, muliņiem un 
tiltiem,
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- kā trokšņu aizšķēršļus,

- lavīnu regulācijā,
- automaģistrāļu drošības 

žogiem un aizšķēršļiem,
- kā mizotus, apaļus skujkoku 

mietus lopu aplokiem,
- konstrukcijās, kas 

paredzētas, lai novērstu 
zemes noslīdēšanu,

- kā elektropārvades un 
tālsakaru līniju stabus,

- kā pazemes dzelzceļu 
gulšņus.

Neskarot citu Kopienas 
noteikumu piemērojumu bīstamu 
vielu un preparātu klasifikācijai, 
iesaiņošanai un marķēšanai, visus 
apstrādātos kokmateriālus, ko laiž 
tirgū, individuāli marķē: "Lietot 
tikai profesionālās un 
rūpnieciskās instalācijās, tikai 
profesionāliem un rūpnieciskiem 
nolūkiem! Apstrādās ar arsēnu".
Turklāt visiem kokmateriāliem, 
ko laiž tirgū sasaiņotus, ir arī 
etiķete ar norādi – "Strādājot ar 
šiem kokmateriāliem, lietojiet 
cimdus! Cērtot vai līdzīgi 
apstrādājot šos kokmateriālus, 
uzlieciet putekļu aizsargmasku un 
aizsargbrilles! Šo kokmateriālu 
bīstamos atkritumus apstrādās 
sertificētā uzņēmumā".
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iii) apstrādātu koksni, kas minēta i) 
un ii) daļā, nelieto:
- dzīvojamās ēkās vai 

mājsaimniecības celtnēs –
neatkarīgi no izmantojuma,

- jebkādiem nolūkiem, ja 
pastāv iespējama atkārtota 
saskare ar ādu,

- jūras ūdeņos,

- lauksaimniecībā, izņemot –
kā mietus lopu aplokos, un 
būvēs – saskaņā ar ii) daļu,

- nekādiem kolūkiem, kādos 
apstrādātie kokmateriāli var 
nākt saskarē ar 
starpproduktiem vai 
pabeigtiem izstrādājumiem, 
ko paredzēts lietot pārtikā 
un/vai dzīvnieku barībā.

2. Nelieto kā vielas un sastāvdaļas preparātos, 
kas paredzēti rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai, 
neatkarīgi no lietošanas veida.

20. Organiskie alvas savienojumi 1. Nelaiž tirgū, lai lietotu kā vielas un 
sastāvdaļas preparātos, kas darbojas kā biocīdi 
krāsā, kuras sastāvdaļas nav ķīmiski saistītas.
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2. Nelaiž tirgū vai nelieto kā vielas un 
sastāvdaļas preparātos, kas darbojas kā biocīdi, 
lai neļautu veidoties mikroorganismu, augu vai 
dzīvnieku nosēdumiem uz:
a) visām peldošām struktūrām – neatkarīgi 

no garuma – kas paredzētas 
ekspluatācijai jūru, piekrastu, grīvu 
ūdeņos un iekšējos ūdensceļos un 
ezeros;

b) sprostiem, pludiņiem, tīkliem un visām 
citām ierīcēm vai iekārtām, ko izmanto 
zivju vai vēžveidīgo audzēšanā;

c) visām pilnīgi vai daļēji iegremdētām 
ierīcēm vai iekārtām.

3. Nelieto kā vielas un sastāvdaļas preparātos, 
kas paredzēti rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai.

21. Di-µ-okso-di-n-
butilstanniohidroksiborān 
dibutilalalvas hidrogēnborāts 
C8H19BO3Sn (DBB)
CAS nr. 75113-37-0

ELINCS nr. 401-040-5

Aizliegts lietot, ja tirgū laistu vielu vai preparātu 
sastāvdaļās koncentrācija līdzinās 0,1% no svara 
vai ir lielāka par to. Tomēr šis nosacījums 
neattiecas uz šīm vielām (DBB) vai preparātiem, 
kuros tās ir, ja tās ir domātas tikai pārvēršanai 
par pabeigtiem izstrādājumiem, kuros minētā 
viela vairs nebūs koncentrācijā, kas līdzinās 
0,1% no svara vai ir lielāka par to.
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22. Pentahlorfenols

CAS nr. 87-86-5
EINECS nr. 201-778-6

un tā sāļi un esteri

1. Nelieto 0,1% no svara vai lielākā 
koncentrācijā tirgū laistās vielās vai preparātos.
2. Pārejas pasākumi:

Pieļaujot atkāpi, līdz 2008. gada 31. decembrim 
Francija, Īrija, Portugāle, Spānija un Apvienotā 
Karaliste drīkst šo noteikumu neattiecināt uz 
vielām un preparātiem, kas paredzēti lietošanai 
rūpniecības iekārtās, kurās pentahlorfenola 
(PCP) emisijas un/vai noplūde nav lielāka par 
pastāvošos normatīvos aktos paredzētiem 
daudzumiem:

a) koksnes apstrādē.

Tā apstrādātu koksni tomēr nelieto:
- ēku iekšienē kā apdares vai 

citādus materiālus, neatkarīgi no 
ēkas nozīmes (dzīvojamā ēka, 
darba ēka, ēka atpūtai),

- izgatavojot un atkārtoti 
apstrādājot:
i) augu audzēšanai domātus 

traukus;
ii) iesaiņojumu, kas var 

saskarties ar cilvēkiem 
un/vai dzīvniekiem 
paredzētām izejvielām, 
starpproduktiem vai 
gataviem ražojumiem,

iii) citus materiālus, kas var 
piesārņot i) un 
ii) apakšpunktā minētos 
ražojumus;
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b) tādu šķiedru un īpaši izturīgu audumu 
piesūcināšanā, kas noteikti nav 
paredzēti apģērbiem vai dekoratīvai 
apdarei;

c) īpaša izņēmuma kārtā dalībvalstis 
individuālos gadījumos savā teritorijā 
var speciālistiem ļaut in situ veikt 
profilaktisku ar sausās trupes sēnīti 
(Serpula lacrymans) un brūnās trupes 
sēnīti inficētu kultūras, mākslinieciskas 
un vēsturiskas nozīmes ēku koka daļu 
un mūru apstrādi – vai darīt to avārijas 
gadījumos.

Noteikti:
a) minētajos izņēmuma gadījumos 

individuāli vai preparātos lietotā 
pentahlorofenolā kopīgais 
heksahlorodibenzoparadioksīna 
(HCDD) daudzums nedrīkst būt lielāks 
par divām miljonām daļām (ppm);

b) šīs vielas un preparātus:

- nelaiž tirgū citādi kā tikai 20 litru 
vai lielākos iesaiņojumos;

- nelaiž brīvā pārdošanā.
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3. Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu 
attiecībā uz bīstamu vielu un preparātu 
klasifikāciju, iesaiņojumu un marķēšanu, vielām 
un preparātiem, uz ko attiecas 1. un 2. pants, 
iesaiņojumu skaidri un neizdzēšami marķē šādi:

"Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai".
Šis noteikums neattiecas uz atkritumiem, uz ko 
attiecas Direktīva 75/442/EEK un 91/689/EEK.

23 Kadmijs

CAS nr. 7440-43-9

1. Neizmanto, lai krāsotu gatavus izstrādājumus, 
ko izgatavo no še turpmāk uzskaitītām vielām 
un preparātiem:

EINECS nr. 231-152-8
un tā savienojumi

a) – polivinilhlorīds (PVC) 
[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

- poliuretāns (PUR) [3909 50]

- mīksts polietilēns (ld PE), 
izņemot tādu mīkstu 
polietilēnu, ko izmanto 
krāsainu dozētu premiksu 
tehnoloģijā [3901 10]

- celulozes acetāts (CA) [3912 
11] [3912 12]

- celulozes acetāta butirāts 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

- epoksīda sveķi [3907 30]

- melamīna-formaldehīda (MF) 
sveķi [3909 20]

9
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- urīnvielas-formaldefīda (UF) 
sveķi [3909 10]

- nepiesātināti poliesteri (UP) 
[3907 91]

- polietilēna tereftalāts (PET) 
[3907 60]

- polibutilēna terftalāts (PBT)

- caurspīdīgs / universāls 
polistirols [3903 11] [3903 
19]

- akrilnitrila metilmetakrilāta 
(AMMA)

- sašūts polietilēns (VPE)

- izturīgais polistirols
- polipropilēns (PP) [3902 10]

b) krāsas [3208] [3209]

9

Tomēr, ja krāsās ir daudz cinka, 
kadmija atlieku koncentrācijai tajās 
jābūt pēc iespējas mazai, un nekādā 
ziņā ne lielākai par 0,1% masas.

Noteikti – neatkarīgi no izmantojuma vai 
paredzētā īstā lietošanas veida – nelaiž tirgū 
tādus pabeigtus izstrādājumus vai izstrādājumu 
sastāvdaļas, ko izgatavo no uzskaitītajām vielām 
un preparātiem, kas ir krāsotas ar kadmiju, ja 
kadmija daudzums (izteikts kā metāls Cd) ir 
lielāks par 0,01% no plastmasas materiāla 
masas.
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2. Tomēr 1. daļa neattiecas uz 
izstrādājumiem, kas jākrāso drošības 
apsvērumu dēļ.

3. Neizmanto, lai stabilizētu še turpmāk 
uzskaitītus pabeigtus izstrādājumus, ko 
izgatavo no vinilhlorīda polimēriem vai 
kopolimēriem:

- iesaiņojuma materiālus (maisiņus, 
traukus, pudeles, vākus) [3923 29 
10] [3920 41] [3920 42]

- biroja vai skolas piederumus [3926 
10]

- mēbeļu furnitūru, transportlīdzekļu 
virsbūvju detaļas vai līdzīgus 
izstrādājumus [3926 30]

- apģērba gabalus un apģērba 
piederumus (arī cimdus) [3926 20]

- grīdu un sienu segumus [3918 10]
- impregnētus, klātus vai laminētus 

tekstilizstrādājumus [5903 10]
- mākslīgu ādu [4202]

- skaņuplates [8524 10]
- caurules, cauruļvadus un to 

armatūru [3917 23]
- virpuļdurvis

- autotransporta līdzekļus (to salonus, 
ārējo apdari, šasijas daļas)

- klājumu tērauda loksnēm, ko 
izmanto būvniecībā vai rūpniecībā

- elektrības vadu izolāciju

9
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Noteikti – neatkarīgi no izmantojuma vai 
paredzētā īstā lietošanas veida aizliegts laist 
tirgū tādus no vinilhlorīda polimēriem vai 
kopolimēriem izgatavotus pabeigtus 
izstrādājumus vai tādu izstrādājumu sastāvdaļas, 
kas stabilizētas ar vielām, kurās ir kadmijs, ja 
kadmija daudzums (izteikts kā metāls Cd) ir 
lielāks par 0,01% no polimēra masas.
4. Tomēr 3. iedaļa neattiecas uz pabeigtiem 
izstrādājumiem, kuros stabilizatori uz kadmija 
bāzes ir izmantoti drošības apsvērumu dēļ.

5. Šajā regulā "kadmija klājums" ir jebkādas 
metāla kadmija nogulsnes vai klājums uz metāla 
virsmas.
Neizmanto kadmija klājumiem uz metāla 
izstrādājumiem vai tādu izstrādājumu 
sastāvdaļām, ko izmanto še turpmāk uzskaitītās 
nozarēs / procesos:
a) iekārtās un mašīnās, kas paredzētas:

- pārtikas ražošanai [8210] 
[8417 20] [8419 81] 
[8421 11] [8421 22] [8422] 
[8435] [8437] [8438] 
[8476 11]

- lauksaimniecībai [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

- dzesēšanai un saldēšanai 
[8418]

- grāmatu iespiešanai un 
iesiešanai [8440] [8442] 
[8443]

9
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b) iekārtām un mašīnām, ar ko ražo:

- mājsaimniecības preces 
[7321] [8421 12] [8450]
[8509] [8516]

- mēbeles [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

- santehnikas izstrādājumus 
[7324]

- centrālapkures iekārtas un 
gaisa kondicionētājus [7322] 
[8403] [8404] [8415]

9

Noteikti – neatkarīgi no izmantojuma vai 
paredzētā īstā lietošanas veida aizliegts laist 
tirgū izstrādājumus ar kadmija klājumiem vai 
tādu izstrādājumu sastāvdaļas, ko izmanto a) un 
b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs / procesos, 
un izstrādājumus, ko ražo b) apakšpunktā 
uzskaitītajās nozarēs.
6. 5. punktā minētie noteikumi attiecas arī uz 
izstrādājumiem ar kadmija klājumu vai tādu 
izstrādājumu sastāvdaļām, ja tos izmanto še 
turpmāk a) un b) apakšpunktā uzskaitītajās 
nozarēs / procesos, un izstrādājumiem, ko ražo 
b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs:
a) iekārtām un mašīnām, ar ko ražo:

- papīru un kartonu [8419 32] 
[8439] [8441]

- tekstilizstrādājumus un 
apģērbu [8444] [8445] [8447] 
[8448] [8449] [8451] [8452]

9
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b) iekārtām un mašīnām, ar ko ražo:

- iekārtas un mašīnas 
rūpnieciskai apstrādei [8425] 
[8426] [8427] [8428] [8429] 
[8430] [8431]

- autotransporta līdzekļus un 
lauksaimniecības 
transportlīdzekļus 
[87. nodaļa]

- ritošo sastāvu [86. nodaļa]
- kuģus [89. nodaļa]

9

7. Tomēr 5. un 6. punktā paredzētie 
ierobežojumi neattiecas uz:

- izstrādājumiem un tādu izstrādājumu 
sastāvdaļām, ko izmanto 
aeronavigācijā, aviācijā, 
kalnrūpniecībā, jūras piekrastes joslā un 
kodolenerģētikā, kur izmantojums prasa 
augstus drošības standartus, kā arī 
autotransporta līdzekļu un 
lauksaimniecības transportlīdzekļu, 
ritošo sastāvu un kuģu drošības ierīcēs,

- elektrības kontaktos – jebkurā nozarē –
ņemot vērā, kādu uzticamību prasa no 
aparātiem, kuros tos uzstāda.

Tā kā attīstās zināšanas un tehnoloģijas, kas 
attiecas uz aizstājējiem, kuri ir mazāk bīstami 
nekā kadmijs un tā savienojumi, Komisija saziņā 
ar dalībvalstīm regulāri pārvērtē stāvokli 
saskaņā ar šīs regulas 113. panta 3. punktā 
izklāstīto procedūru.
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24. Monometiltetrahlordifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 
141
CAS nr. 76253-60-6

1. Šo vielu un tās preparātus un izstrādājumus 
laist tirgū un lietot ir aizliegts.
2. Izņēmuma kārtā 1. punktu nepiemēro:

a) iekārtām un mašīnām, kas izmantotas 
jau 1994. gada 18. jūnijā, līdz tādu 
iekārtu un mašīnu apglabāšanai.

Tomēr dalībvalstis veselības 
aizsardzības un apkārtējās vides 
aizsardzības apsvērumu dēļ var aizliegt 
savā teritorijā izmantot tādas iekārtas 
vai mašīnas, pirms tās apglabā;

b) veicot tādu iekārtu un mašīnu 
profilaksi, kuras kādā dalībvalstī jau ir 
izmantotas 1994. gada 18. jūnijā.

3. Aizliegts šo vielu, tās preparātus, kā arī 
iekārtas / mašīnas, kurās tā ir, laist lietotu preču 
tirgū.

25. Monometildihlordifenilmetāns

irdzniecības nosaukums: Ugilec 
121, Ugilec 21 CAS nr. nav 
zināms

Šo vielu un tās preparātus un izstrādājumus laist 
tirgū un lietot ir aizliegts.

26. Monometildibromdifenilmetāns, 
brombenzilbromtoluēns, izomēru 
maisījums

Nozares nosaukums: DBBT
CAS nr. 99688-47-8

Šo vielu un tās preparātus un izstrādājumus laist 
tirgū un lietot ir aizliegts.
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27. Niķelis

CAS nr. 7440-02-0
EINECS nr. 231-111-4

un tā savienojumi

1. Nelieto:

a) visos elementos, ko ievieto caurdurtās 
ausīs un citās caurdurtās cilvēka 
ķermeņa daļās, caurduršanas izraisītas 
epitelizācijas laikā, neatkarīgi no tā, vai 
pēc tam minētos elementus izņem, ja 
vien tie nav homogēni, un niķeļa 
koncentrācija — izteikta kā niķeļa masa 
pret kopējo masu — ir mazāka par 
0,05%;

b) izstrādājumos, kam paredzēts tieši un 
ilgi saskarties ar ādu, piemēram:
- auskaros,

- kaklarotās, rokassprādzēs un 
ķēdītēs, kāju sprādzēs, gredzenos,

- rokaspulksteņu korpusu klājumos, 
rokaspulksteņu siksniņās un 
sprādzītēs,

- spiedpogās, sprādzītēs, kniedēs, 
rāvējslēdzējos un metāla zīmēs, 
ko izmanto apģērbā,

- ja no šo izstrādājumu daļām, kas 
ir tiešā un ilgā saskarē ar ādu, 
niķelis izdalās vairāk par 0,5 
μg/cm2 nedēļā;
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c) tādos 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
izstrādājumos, kam ir cits klājums, 
nevis niķelis, ja vien tāds klājums 
nenodrošina, ka niķelis, kas izdalās no 
izstrādājumu daļām, kas ir tiešā un ilgā 
kontaktā ar ādu, nav lielāks par 0,5 
μg/cm2 nedēļā vismaz divus gadus, 
attiecīgās drēbes lietojot kā paredzēts.

2. Izstrādājumus, uz ko attiecas 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunkts, nelaiž tirgū, ja tie neatbilst 
minētajos punktos izvirzītajām prasībām.

Eiropas Standardizācijas komitejas (CEN) 
pieņemtos standartus lieto kā pārbaudes 
paņēmienus, lai pierādītu izstrādājumu atbilsmi 
1. un 2. punktam.

28. Vielas, kas Padomes Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā ir 
klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēnas vielas 
un ko marķē vismaz kā 
"Toksiska (T)" ar šādu 
brīdinājumu R45: "Var izraisīt 
vēzi" vai ar šādu brīdinājumu 
R49: "Ieelpota var izraisīt vēzi", 
un marķē ar šādu brīdinājumu:

1. pielikumā ietverta 
1. kategorijas kancerogēna viela.

Neskarot citas šā pielikuma daļas, uz 28. līdz 
30. vielai attiecas šādi noteikumi:

1. Vielās un preparātos, ko laiž tirgū,lai pārdotu 
plašai sabiedrībai, nelieto individuālās 
koncentrācijās, kas līdzinās koncentrācijai vai ir 
lielākas par koncentrāciju:

- kas minēta Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumā, vai
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2. pielikumā ietverta 
2. kategorijas kancerogēna viela.

29. Kā 1. vai 2. kategorijas 
mutagēnas Direktīvas 
67/548/EEK 
I pielikumā klasificētas vielas, un 
ko marķē ar vielas iedarbības 
raksturojumu R46 – "Var izraisīt 
pārmantojamus ģenētiskus 
defektus", un ko marķē šādi:
3. pielikumā ietverta 
1. kategorijas mutagēna viela.
4. pielikumā ietverta 
2. kategorijas mutagēna viela.

- attiecīgā koncentrācija ir dota Direktīvā 
1999/45/EK.

Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu 
attiecībā uz bīstamu vielu un preparātu 
klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, tādu 
vielu un preparātu iesaiņojumam skaidri salasāmi 
un neizdzēšami jābūt marķētam šādi:

"Tikai profesionāliem lietotājiem"

30. Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumā minētās vielas, ko 
klasificē kā 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvai funkcijai toksiskas 
vielas un ko marķē ar vielas 
iedarbības raksturojumu R60 –
"Var pasliktināt auglību" un/vai 
R61: "Var nodarīt kaitējumu 
nedzimušiem bērniem", un ko 
marķē:

5. pielikumā uzskaitītas 
1. kategorijas reproduktīvai 
sistēmai toksiskas vielas
6. pielikumā uzskaitītas 
2. kategorijas reproduktīvai 
sistēmai toksiskas vielas

2. Atkāpjoties no iepriekš teiktā, 1. punktu 
nepiemēro:

a) medikamentiem vai veterinārijā 
izmantojamām zālēm, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2001/82/EK 11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2001/83/EK 12;

b) kosmētikas līdzekļiem, kas definēti 
Padomes Direktīvā 76/768/EEK 13;

c) – motordegvielām, uz ko attiecas 
Direktīva 98/70/EK:

- minerāleļļu produktiem, ko 
paredzēts lietot kā degvielas 
pārvietojamās vai stacionārās 
sadedzināšanas iekārtās,

- degvielām, ko pārdod slēgtās 
sistēmās (piemēram, šķidras gāzes 
balonos);

d) mākslinieku krāsām, uz ko attiecas 
Direktīva 1999/45/EK.
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31. a) kreozota eļļa; mazgāšanas 
eļļa
CAS nr. 8001-58-9

EINECS nr. 232-287-5

b) kreozota eļļa; mazgāšanas 
eļļa

CAS nr. 61789-28-4
EINECS nr. 263-047-8

c) destilāti (akmeņogļu darvas 
destilāti), naftalīneļļas;
naftalīneļļa

CAS nr. 84650-04-4
EINECS nr. 283-484-8

1. Neizmanto kā vielas vai sastāvdaļas 
preparātos, ar ko apstrādā koksni. Turklāt tā 
apstrādātu koksni nelaiž tirgū.

2. Tomēr, atkāpjoties no iepriekš teiktā:
i) minētās vielas un preparātus: drīkst 

izmantot koksnes apstrādē rūpnības 
instalācijās vai, ja apstrādi veic 
speciālisti, uz ko attiecas Kopienas 
tiesību akti par darbinieku aizsardzību 
in situ apstrādē, ja tajās ir
a) benz[a]pirēns mazākā 

koncentrācijā par 0,005% no 
masas

b) ar ūdeni ekstrahējami fenoli 
mazākā koncentrācijā par 3% no 
masas.

Tādas vielas un preparātus koksnes 
apstrādei rūpniecības instalācijās vai, ja 
apstrādi veic speciālisti:

d) kreozota eļļa, acenaftēna 
frakcija mazgāšanas eļļa

CAS nr. 90640-84-9
EINECS nr. 292-605-3

e) destilāti (akmeņogļu darvas 
destilāti), augstākie, smagā 
antacēneļļa

CAS nr. 65996-91-0
EINECS nr. 266–026–1

- drīkst laist tirgū tikai tādos 
iesaiņojumos, kuru tilpums ir 20 
litri vai lielāks,

- nepārdod patērētājiem.

Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērojumu bīstamu vielu un preparātu 
klasifikācijai, iesaiņošanai un 
marķēšanai, tādu vielu un preparātu 
iesaiņojumu skaidri salasāmi un 
neizdzēšami marķē šādi:
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f) antracīneļļa

CAS nr. 90640-80-5
EINECS nr. 292-602-7

g) neapstrādāts skābais 
akmeņogļu gudrons
jēlfenoli

CAS nr. 65996-85-2
EINECS nr. 266–019–3

h) koksnes kreozots

CAS nr. 8021-39-4
EINECS nr. 232-419-1

"Lietošanai tikai rūpniecības instalācijās 
– vai arī profesionālai lietošanai".

ii) Attiecībā uz saskaņā ar i) punktu 
rūpniecības instalācijās vai arī 
profesionāli apstrādātu koksni, ko pirmo 
reizi laiž tirgū vai no jauna apstrādā in-
situ: tas ir atļauts tikai profesionālai un 
rūpnieciskai lietošanai, piemēram, uz 
dzelzceļiem, elektroenerģijas pārvadē 
un tālsakaros, teritorijas norobežošanai, 
lauksaimniecības vajadzībām (piem., 
mietiņus koku atsiešanai) kā arī ostās un 
ūdensceļos.

iii) 1. punktā ietverto tirgū laišanas 
aizliegumu nepiemēro koksnei, kas līdz 
2002. gada 31. decembrim apstrādāta no 
31. punkta a) apakšpunkta līdz 
31. punkta i) apakšpunktam uzskaitītā 
vielā un ir laista lietotu izstrādājumu 
tirgū atkārtotai lietošanai

i) zemās temperatūras darvas 
eļļa, sārmaina; ekstrakta 
atlikumi (akmeņogļu), 
zemās temperatūras 
sārmainā akmeņogļu darva
CAS nr. 122384-78-5

EINECS nr. 310-191-5

3. Tomēr 2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
apstrādāto koksni neizmanto:
- ēku iekšienē, neatkarīgi no to 

izmantojuma,
- rotaļlietām,

- rotaļlaukumos,
- parkos, dārzos un brīvdabas atpūtas un 

izklaides vietās, ja pastāv iespējamība, 
ka tā var bieži saskarties ar ādu,
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- izgatavojot dārza mēbeles, piemēram, 
piknika galdus,

- izgatavojot un izmantojot, un atkārtoti 
apstrādājot:
- augiem paredzētus traukus,

- iesaiņojumu, kas var saskarties ar 
izejvielām, starpproduktiem vai 
gataviem ražojumiem, kuri 
paredzēti cilvēkiem un/vai 
dzīvniekiem,

- citus materiālus, kas var piesārņot 
iepriekš minētos izstrādājumus.

32. Hloroforms

CAS nr. 67-66-3
EINECS nr. 200-663-8

33. Oglekļa tetrahlorīds —
tetrahlormetāns

CAS nr. 56-23-5
EINECS nr. 200-262-8

34. 1,1,2 Trihloretāns

1. Vielās un preparātos, ko laiž tirgū, lai pārdotu 
plašai sabiedrībai, nelieto koncentrācijā 0,1% 
svara vai lielākā koncentrācijā un/vai šķīdumos, 
kuros ir difundīvi šķīdinātāji, piemēram, virsmu 
un audumu tīrīšanai.

2. Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērojumu bīstamu vielu un preparātu 
klasifikācijai, iesaiņošanai un marķēšanai, tādu 
vielu un preparātu iesaiņojumu, kurās to ir 0,1% 
vai lielāka koncentrācija, skaidri salasāmi un 
nedzēšami marķē:

CAS nr. 79-00-5
EINECS nr. 201-166-9

"Lietot tikai rūpniecības instalācijās".
Atkāpjoties no iepriekš teiktā, šo noteikumu 
nepiemēro:
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35. 1,1,2,2-tetrahloretāns

CAS nr. 79-34-5
EINECS nr. 201-197-8

36. 1,1,1,2-tetrahloretāns
CAS nr. 630-20-6

37. Pentahloretāns
CAS nr. 76-01-7

EINECS nr. 200-925-1
38. 1,1-dihloretilēns

CAS nr. 75-35-4
EINECS nr. 200-864-0

39. 1,1,1-trihloretāns, 
metilhloroforms

CAS nr. 71-55-6
EINECS nr. 200-756-3

a) medikamentiem vai veterinārijā 
izmantojamām zālēm, kā definēts 
Direktīvā 2001/82/EK un Direktīvā 
2001/83/EK;

b) kosmētikas līdzekļiem, kā definēts 
Direktīvā 76/768/EEK.

40. Vielas, kas atbilst Padomes 
Direktīvā 67/548/EEK minētajiem 
uzliesojamības kritērijiem, un ko 
klasificē kā viegli uzliesmojošus, 
ļoti viegli uzliesmojošus vai 
ārkārtīgi viegli uzliesmojošus –
neatkarīgi no tā, vai tās ir ietvertas 
minētās direktīvas I pielikumā.

1. Aerosolos, ko laiž tirgū, lai pārdotu plašas 
sabiedrības izklaidei un dekoratīvām vajadzībām, 
nelieto vienas vai preparātos piemēram:

- metāliskos spīguļos, kas galvenokārt 
paredzēti dekoratīvām vajadzībām,

- mākslīgā sniegā un sarmā,
- spilventiņos, ar ko simulē zarnu trakta 

darbības skaņas,
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- „spageti aerosolos",

- ekskrementu imitācijās,
- ballīšu taurītēs,

- dekoratīvās pārslās un putās,
- mākslīgos zirnekļu tīklos,

- smirdbumbās
- utt..

2. Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērojumu bīstamu vielu un preparātu 
klasifikācijai, iesaiņošanai un marķēšanai, uz 
iepriekš minēto aerosolu iesaiņojuma jābūt 
skaidri salasāmi un neizdzēšami rakstītam:
"Tikai profesionāliem lietotājiem".

3. Atkāpjoties no iepriekš teiktā, 1. un 2. punkts 
neattiecas uz Padomes Direktīvas 75/324/EEK 14 

9.a pantā minētajiem aerosoliem.

4. Iepriekš minētos izstrādājumus nelaiž tirgū, ja 
tie neatbilst norādītajām prasībām.

41. Heksahloretāns

CAS nr. 67-72-1
EINECS nr. 200-6664

Nelieto krāsaino metālu ražošanā vai apstrādē.
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42. Hloralkānus, C10-C13, (īsās ķēdes 
hlorētie parafīni) (SCCP)
EINECS nr. 287-476-5

No 2004. gada 6. janvāra nelaiž tirgū, lai lietotu 
kā vielas vai citu vielu vai preparātu sastāvdaļas 
par 1% lielākā koncentrācijā:

- metālapstrādē;
- ādas impregnēšanā / ietaukošanā.

43. Azokrāsvielas 1. Azokrāsvielas, kam reducējot atšķelta viena 
vai vairākas azogrupas, un kam gatavos 
izstrādājumos vai to krāsotās daļās var izdalīties 
viens vai vairāki 8. papildinājumā uzskaitītie 
aromātiskie amīni tādā koncentrācijā, tas ir, 
vairāk nekā 30 ppm, ko var noteikt, izmantojot 
saskaņā ar šīs regulas 132. panta 3. punktu 
ieviestu pārbaudes metodi, nelieto ādas 
izstrādājumos un tekstilizstrādājumos, kas var 
tieši un ilgi saskarties ar cilvēka ādu vai mutes 
dobumu, piemēram:

- apģērbā, gultasveļā, dvieļos, šinjonos, 
parūkās, cepurēs, salvetēs un citos 
higiēnas priekšmetos, guļammaisos,

- apavos, cimdos, rokas pulksteņu 
siksniņās, rokassomās, makos / kabatas 
portfeļos, portfeļos, krēslu pārvalkos, 
kaklā karamos makos,

- tekstilmateriālu vai ādas rotaļlietās un 
rotaļlietās, kurās ir tekstilmateriālu vai 
ādas apģērba gabali,

- dzijā un drānās, kas paredzētas īsto 
patērētāju lietošanai.

2. Turklāt iepriekš, 1. punktā minētos ādas 
izstrādājumus un tekstilizstrādājumus nelaiž 
tirgū, ja vien tie neatbilst minētajā punktā 
izklāstītajām prasībām.
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3. Šīs regulas 9. pielikumā dotajā "Azokrāsvielu 
sarakstā" iekļautās azokrāsvielas nelaiž tirgū vai 
nelieto kā vielu vai preparātu sastāvdaļas ādas 
izstrādājumu un tekstilizstrādājumu krāsošanai 
par 0,1% lielākā masas koncentrācijā.

4. Vēlākais 2005. gada 11. septembrī Komisija, 
ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, pārskata 
noteikumus par azokrāsvielām.

44. Difenilēteris, 
pentabromatvasinājums 
C12H5Br5O

1. Nelaiž tirgū vai nelieto kā vielu vai preparātu 
sastāvdaļu par 0,1% lielākās masas 
koncentrācijās.

2. Izstrādājumus nedrīkst laist tirgū, ja tajos vai 
to liesmu slāpētājās daļās šī viela ir par 0,1% 
lielākās masas koncentrācijās.

45. Difenilēteris, 
oktabromatvasinājums 
C12H2Br8O

1. Nelaiž tirgū vai nelieto kā vielu vai arī vielu 
vai preparātu sastāvdaļu par 0,1% lielākās masas 
koncentrācijās.

2. Izstrādājumus nedrīkst laist tirgū, ja tajos vai 
to liesmas slāpētājas daļās šī viela ir par 0,1% 
lielākās masas koncentrācijās.
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46. a) Nonilfenols 
C6H4(OH)C9H19

b) Nonilfenola etoksilāts (C2H4O)nC15H24O

Nelaiž tirgū vai nelieto kā vielu vai preparātu 
sastāvdaļu 0,1% masas koncentrācijā vai lielākā 
koncentrācijā šādām vajadzībām:
(1) rūpnīcu un iestāžu telpu tīrīšanai, 

izņemot:
– kontrolētas, noslēgtas ķīmisko tīrītavu 

sistēmas, kuru skalošanas šķidrumus reģenerē 
vai sadedzina,

– īpašas apstrādes tīrīšanas sistēmas, kuru 
skalošanas šķidrumus reģenerē vai sadedzina;

(2) dzīvokļu tīrīšanai;
(3) tekstilizstrādājumu un ādu apstrādei, 

izņemot:
– apstrādi, neko neieplūdinot notekūdeņos,
– īpašas apstrādes sistēmas, kurās izmantoto 

ūdeni iepriekš apstrādā, lai pirms bioloģiskas 
notekūdeņu attīrīšanas to pilnībā attīrītu no 
organiskās frakcijas (aitādu attaukošana);

(4) emulgatoros, ko lauksaimniecībā 
izmanto, lai dezinficētu pupus;

(5) metālapstrādē, izņemot:
– lietošanu kontrolētās, noslēgtās sistēmās, 

kurās skalošanas šķidrumu reģenerē vai 
sadedzina;

(6) celulozes un papīra ražošanā;
(7) kosmētikas līdzekļos;
(8) citos personīgās higiēnas līdzekļos, 

izņemot:
– spermicīdus;
(9) pesticīdu un biocīdu palīgvielās.
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47. Cements 1. Cementu un cementa preparātus nelieto vai 
nelaiž tirgū, ja pēc hidratācijas tajos ir vairāk 
nekā 0,0002% šķīstoša hroma (VI) no cementa 
kopējās sausnes.
2. Izmantojot reducētājus, tad, neskarot citu 
Kopienas noteikumu piemērojumu bīstamu vielu 
un preparātu klasifikācijai, iesaiņošanai un 
marķēšanai, uz cementa vai cementa 
izstrādājumu iesaiņojuma ir labi salasāma un 
neizdzēšama informācija par iesaiņošanas dienu, 
kā arī par glabāšanas apstākļiem un glabāšanas 
laiku, cik ilgi saglabājas reducētājvielas 
aktivitāte, kā arī, lai šķīstoša hroma (VI) 
daudzums paliktu zem 1. punktā minētās 
robežas.
3. Pieļaujot atkāpi, 1. un 2. punkts neattiecas uz 
tirgū laišanu un lietošanu kontrolētos slēgtos un 
pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar 
cementu un cementa preparātiem izmanto 
vienīgi mašīnas, un nepastāv iespējamība, kas 
tas saskarsies ar ādu.

________________

1 OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.
2 OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.
3 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.
4 OV L 226, 22.8.2001., 5. lpp.
5 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.
6 OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 

96/350/EK (OV L 135, 6.6.1996., p. 32).
7 OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).
8 Serpentīnam ir divi CAS umuri, to apstiprina ECB)
9 Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas 

nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987), kurā jaunākie grozījumi 
izdarīti ar Komisijas Regulu Nr. 2176/2002 (OV L 331, 7.12.2002., 3. lpp.).

10 OV 196, 16.8.1967., 1/67. lpp.
11 OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.
12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
13 OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.
14 OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

94/1/EK (OV L 23, 28.1.1994., 28. lpp.).
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1. no 6 papildinājumiem

PRIEKŠVĀRDS

Aiļu virsrakstu skaidrojums

Vielas:

Vielas nosaukums ir tāds pats, kāds izmantots Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā. Kad vien 

iespējams, bīstamās vielas apzīmē ar to EINECS (Eiropas ķīmisko komercvielu sarakstā –

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) un ELINCS (Eiropā 

reģistrēto ķīmisko vielu sarakstā – European List of notified Chemical Substances) doto 

nosaukumu. Tabulā tie ir saukti par EC numuriem. Citas vielas, kas nav ietvertas EINECS un 

ELINCS sarakstā, apzīmē ar starptautiski (t.i., ISO, IUPAC) atzītiem ķīmiskiem 

nosaukumiem. Dažos gadījumos papildus doti to ķīmiskie nosaukumi.

Indeksa numurs:

Vielas indeksa numurs ir Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā dotais identifikācijas kods.

Papildinājumā vielas ir uzskaitītas pēc indeksa numura.

EINECS numurs:

Katrai Eiropas ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS) uzskaitītai vielai ir savs 

identifikācijas kods. Tas sākas ar 200-001-8.

ELINCS numurs

Katrai jaunai vielai, par ko paziņots saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, ir noteikts un Eiropā 

reģistrēto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS) publicēts identifikācijas kods. Tas sākas ar 400-

010-9.
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CAS numurs:

Vielām ir doti Informatīvā ķīmijas dienesta (Chemical Abstracts Service – CAS) numuri, lai 

palīdzētu tās identificēt.

Piezīmes:

Piezīmes pilnībā ir atrodamas Direktīvas 67/548/EEK I pielikuma priekšvārdā.

Šīs regulas sakarā jāņem vērā šādas piezīmes:

C piezīme:

Dažas organiskas vielas var laist tirgū kā individuālus izomērus vai vairāku izomēru 

maisījumus.

D piezīme:

Vielas, kas spontāni polimerizējas vai sadalās, parasti laiž tirgū stabilizētas. Tādas tās ir 

uzskaitītas Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā.

Tomēr dažkārt tādas vielas laiž tirgū arī nestabilizētas. Tādos gadījumos ražotājam vai 

personai, kas tādu vielu laiž tirgū, marķējumā jānorāda vielas nosaukums un aiz tā jāraksta 

"viela nav stabilizēta".
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E piezīme:

Uz vielām, kas īpaši kaitīgi iedarbojas uz cilvēku veselību (skat. Direktīvas 67/548/EEK 

VI pielikuma 4. nodaļu) un kas ir klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas, 

mutagēnas un/vai reproduktīvai funkcijai toksiskas vielas, attiecas E piezīme, ja tās ir 

klasificētas arī kā ļoti toksiskas (T+), toksiskas (T) vai kaitīgas (Xn). Šīm vielām pirms 

brīdinājumiem par iespējamiem draudiem R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, 

R39, R68 (kaitīgs), R48 un R65, kā arī visiem apvienotiem brīdinājumiem par iespējamiem 

draudiem raksta vārdu "arī".

J piezīme:

Vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka benzolu tas satur mazāk par 0,1% no 

svara (EINECS nr. 200-753-7).

K piezīme:

Vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka 1,3-butadiēnu tas satur mazāk par 

0,1% no svara (EINECS nr. 203-450-8).

L piezīme:

Vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka dimetilsulfoksīda ekstraktu (DMSO) 

tas satur mazāk par 3%, mērot ar metodi IP 346.

M piezīme:

Vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka benz[a]pirēnu tas satur mazāk par 

0,005% svara (EINECS nr. 200-028-5).
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N piezīme:

Vielu var nekvalificēt kā kancerogēnu, ja ir zināma visa tās pārstrādes vēsture, un var 

pierādīt, ka viela, no kuras tā iegūta, nav kancerogēna.

P piezīme:

Vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka benzolu tas satur mazāk par 0,1% no 

svara (EINECS nr. 200-753-7).

R piezīme:

Kā kancerogēnas neklasificē šķiedras, kuru vidējais svērtais ģeometriskais diametrs – mīnus 

divas ģeometriskas standartkļūdas – ir lielāks par 6μm.

S piezīme:

Šai vielai nav vajadzīgs marķējums saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 23. pantu (skat.

VI pielikuma 8. iedaļu).
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1. papildinājums

28. punkts – kancerogēnas vielas: 1. kategorija

Vielas Indeksa nr. EK nr. CAS nr. Piezīme
s

Hroma (VI) trioksīds 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Cinka hromāti, arī cinka kālija hromāts 024-007-00-3

Niķeļa monoksīds 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Niķeļa dioksīds 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Diniķeļa trioksīds 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Niķeļa sulfīds 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Niķeļa subsulfīds 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarsēna trioksīds; arsēna trioksīds 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arsēna pentoksīds; arsēna oksīds 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arsēnskābe un tās sāļi 033-005-00-1

Svina hidrogenarsenāts 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butāns [satur ≥ 0,1% butadiēna (203-
450-8)] [1]
Izobutāns [satur ≥ 0,1% butadiēna 
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns 601-013-00-
X

203-450-8 106-99-0 D

Benzols 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinilhlorīds; hloretilēns 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(hlormetil)ēteris 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Hlormetilmetilēteris; hlordimetilēteris 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftilamīns; beta-naftilamīns 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidīns; 4,4'-diaminodifenils;
difenil-4,4'-ilēndiamīns

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Benzidīna sāļi 612-070-00-5

2-naftilamīna sāļi 612-071-00-0 209-030-
0[1]
210-313-
6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

Difenil-4-ilamīns; ksenilamīns; 4-
aminodifenils

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Difenil-4-ilamīna sāļi; ksenilamīna 
sāļi; 4-aminodifenila sāļi

612-073-00-1

Darva, akmeņogles; akmeņogļu darva
(Akmeņogļu sausās pārtvaices 
blakusprodukts. Gandrīz melna bieza 
masa. Komplekss aromātisku 
ogļūdeņražu, fenola rindas 
savienojumu, slāpekļa bāzu un tiofēna 
savienojums.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Darva, akmeņogles, augsta 
temperatūra; akmeņogļu darva
(Kondensāts, ko iegūst, aptuveni līdz
istabas temperatūrai atdzesējot gāzi, 
kas augstā temperatūrā (virs 700 oC) 
rodas akmeņogļu sausā pārtvaicē).
Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par 
ūdeni. Tajā galvenokārt ir kompleksi 
savienojumi no aromātiski ogļūdeņraži 
ar kondensētiem cikliem. Tajā var būt 
arī mazliet fenola rindas savienojumu 
un aromātisku slāpekļa bāzu.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Darva, akmeņogles, zema temperatūra;
akmeņogļu eļļa
(Kondensāts, ko iegūst, gandrīz līdz 
istabas temperatūrai atdzesējot gāzi, 
kas akmeņogļu sausā pārtvaicē izdalās 
zemā temperatūrā (zem 700o C).
Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par 
ūdeni. Tas satur galvenokārt 
aromātiskus ogļūdeņražus ar 
kondensētiem cikliem, fenola rindas 
savienojumus, aromātiskas slāpekļa 
bāzes un to alkilatvasinājumus.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Brūnogļu darva;

(Eļļa, ko destilē no brūnogļu darvas.
Tas satur galvenokārt alifātiskus, 
naftēnu rindas un monocikliskus līdz 
tricikliskus aromātiskus ogļūdeņražus, 
to alkilatvasinājumus, 
heteroaromātiski savienojumus un 
monocikliskus un dicikliskus fenolus 
ar viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 150o C līdz 360o C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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