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Naftas parafīni, apstrādāti ar aktīvo 
ogli; mīkstais parafīns
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas parafīnu ar aktīvo ogli, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatums; petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā biezu 
masu, atdalot vaskus no parafīnu 
atlikuma eļļas. Pārsvarā tajā ir
piesātināti kristāliski un šķidri 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Naftas petrolatums, oksidēts;
petrolatums

(Komplekss organisks savienojums, 
pārsvarā no karbonskābēm ar lielu 
molekulmasu, ko iegūst, petrolatumu 
oksidējot ar gaisa skābekli.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Naftas petrolatums, apstrādāts ar 
alumīnija oksīdu; petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, petrolatumu 
apstrādājot ar alumīnija oksīdu, lai 
atdalītu polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
piesātināti kristāliski un šķidri 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Naftas petrolatums, hidrēts;
petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā biezu 
masu, katalizatora klātbūtnē atdalot 
vaskus no parafīnu atlikuma eļļas un 
apstrādājot ar ūdeņradi. Pārsvarā tajā 
ir piesātināti mikrokristāliski un 
šķidri ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu, galvenokārt lielāku par C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Naftas petrolatums, apstrādāts ar 
aktīvo ogli; petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
petrolatumu apstrādājot ar aktīvo 
ogli, lai atdalītu polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir piesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Naftas petrolatums, apstrādāts ar 
silicijskābi; petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
petrolatumu apstrādājot ar 
silicijskābi, lai atdalītu polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir piesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Naftas petrolatums, apstrādāts ar 
māliem; petrolatums
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, petrolatumu 
apstrādājot ar balinātājmāliem, lai 
atdalītu polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Dabas benzīns; ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko ar izsaldēšanas vai 
absorbcijas metodi izdala no 
dabasgāzes. Tajā ir galvenokārt 
piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C4 līdz 
C8, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no -20°C 
līdz 120°C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Ligroīns; ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Rafinēti, daļēji rafinēti vai nerafinēti 
naftas produkti, ko iegūst, destilējot 
dabasgāzi. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C5 līdz C6, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 100°C 
līdz 200°C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroīns; ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot naftu. Šīs frakcijas viršanas 
temperatūras diapazons ir pamēram 
no 20°C līdz 135°C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Naftas ligroīns, tiešas destilācijas 
smagā frakcija; ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C6 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 65°C līdz 230°C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Naftas ligroīns, tieša pilna diapazona 
destilācija; ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 220°C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Naftas ligroīns, vieglais, tieša 
destilācija; ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C10 līdz C4, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 180°C.)

Ligroīna šķīdinātājs, no naftas, 
vieglā alifātiskā frakcija; ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas 
vai dabas benzīna. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C5 līdz C10, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 35°C to 160°C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Naftas destilāti, tiešas destilācijas 
vieglā frakcija; ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C2 līdz C7, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -88°C līdz 99°C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Benzīns, tvaiku reģenerācija; ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko atdzesējot atdala no 
tvaiku reģenerācijas sistēmu gāzēm.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 196°C.)

Benzīns, tieša destilācija, vieglo 
frakciju atdestilācija; ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas 
vieglo frakciju atdestilācijas iekārtā.
Tā viršanas temperatūras diapazons 
ir aptuveni no 36,1°C līdz 193,3°C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Naftas ligroīns, kam nav attīrīts sērs;
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko dažādos rafinācijas 
procesos destilē no ligroīna plūsmas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C5 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 0°C līdz 230°C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Naftas destilāti, vieglo tiešas 
destilācijas benzīnu frakcionatora 
stabilizatora augšējā frakcija; ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C3 līdz C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Naftas ligroīns, smagā tiešas 
destilācijas frakcija, ar aromātiskiem 
savienojumiem; ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C8 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 130°C līdz 210°C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Naftas ligroīns, pilns diapazons, 
alkilēts; modificēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no izobutāna 
un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu 
(ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C3 līdz C5) reakcijas produktiem.
Tajā ir galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C12, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 90°C to 220°C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Naftas ligroīns, smagais, alkilēts;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no izobutāna 
un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu 
(ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C3 līdz C5) reakcijas produktiem.
Tajā ir galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C9 līdz C12, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 150°C līdz 220°C.)
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Naftas ligroīns, vieglais, alkilēts;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no izobutāna 
un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu 
(ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C3 līdz C5) reakcijas produktiem.
Tajā ir galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C10, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 90°C līdz 160°C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Naftas ligroīns, izomerizācija;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst lineāras ķēdes 
(no C4 līdz C6) parafīnu katalītiskā 
izomerizācijā. Pārsvarā tajā ir 
piesātināti ogļūdeņraži, piemēram, 
izobutāns, izopentāns, 2,2-
dimetilbutāns, 2-metilpentāns un 3-
metilpentāns.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Naftas ligroīns, vieglais, attīrīts ar 
šķīdinātājiem; modificēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijā ar šķīdinātāju. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C5 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 35°C līdz 190°C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Naftas ligroīns, smagais, attīrīts ar 
šķīdinātājiem; modificēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijā ar šķīdinātāju. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C7 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 90°C līdz 230°C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Naftas rafināti, katalītiskā riformera
etilēnglikola un ūdens pretplūsmas 
ekstrakts; modificēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
katalītiskas riformera plūsmas UDEX
ekstrakcijā. Tajā ir piesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C6 līdz C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Naftas rafināti, riformers, Lurgi
separators; modificēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
Lurgi separatorā. Pārsvarā tajā ir 
nearomātiski ogļūdeņraži ar mazu 
aromātisku (galvenokārt ar oglekļa 
atomu skaitu no C6 līdz C8) 
ogļūdeņražu piejaukumu.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Ligroīns, pilna diapazona alkilāti, ar 
butānu; modificēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no izobutāna 
un monoolefīnu ogļūdeņražu (parasti 
ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz 
C5) reakcijas produktiem. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C12, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 35°C to 200°C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Naftas destilāti, tvaika krekinga 
ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, viegli 
hidrēts; modificēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko ar šķīdinātāju 
ekstrahē kā rafinātu no tvaika 
krekinga ligroīna vieglā destilāta.)

Naftas ligroīns, no C4 līdz C12 butāna 
alkilāti, bagātināts ar izooktīnu;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, alkilējot 
butānus. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C12, tas ir bagātināts ar 
izooktīnu, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 35°C 
līdz 210°C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Ogļūdeņraži, ar ūdeņradi apstrādāti 
viegli ligroīna destilāti, attīrīti ar 
šķīdinātāju; modificēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no ar 
ūdeņradi apstrādāta ligroīna, no kā 
ekstrahē šķīdinātāju un ko destilē.
Tajā ir galvenokārt piesātināti 
ogļūdeņraži ar aptuvenu viršanas 
temperatūras diapazonu no 94°C līdz 
99°C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Naftas ligroīns, izomerizācija, C6
frakcija; modificēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiski 
izomerizēta benzīna. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti ogļūdeņraži 
ar aptuvenu viršanas temperatūras 
diapazonu no 60°C līdz 66°C.)

Ogļūdeņraži, no C6 līdz C7, krekinga 
ligroīns, attīrīts ar šķīdinātājiem;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, absorbējot 
benzolu no katalītiski pilnībā 
hidroģenētas ar benzolu bagātinātas 
ogļūdeņražu frakcijas, ko destilējot 
iegūst no prehidroģenēta sašķelta 
ligroīna. Tajā ir galvenokārt 
piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C6 līdz 
C7, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 70°C to 
100°C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Ogļūdeņraži, C6 bagātināti, ar 
ūdeņradi apstrādāti gaišie ligroīna 
destilāti, attīrīti ar šķīdinātāju;
modificēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no ligroīna, 
kas apstrādāts ar ūdeņradi, un no kā 
ekstrahē šķīdinātāju. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti ogļūdeņraži 
ar aptuvenu viršanas temperatūras 
diapazonu no 65°C līdz 70°C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P



7524/8/06 REV 8 is 195
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Naftas ligroīni, smagie, katalītiski 
sašķelti; katalītiski sašķelts ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C6 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 65°C līdz 230°C.)
Tajā ir samērā daudz nepiesātinātu 
ogļūdeņražu.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Naftas ligroīni, vieglie, katalītiski 
sašķelti; katalītiski sašķelts ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 190°C.)
Tajā ir samērā daudz nepiesātinātu 
ogļūdeņražu.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Ogļūdeņraži, no C3 līdz C11, 
katalītiski sašķelti destilāti;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C3 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir līdz 204°C.)

Naftas ligroīni, vieglie, katalītiski 
sašķelti; katalītiski sašķelts ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Naftas destilāti, ligroīns, iegūts 
tvaika krekingā, apstrādāti ar 
ūdeņradi, vieglā aromātiskā frakcija;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
ligroīna katalītiskā krekinga 
destilātu. Pārsvarā tajā ir aromātiski 
ogļūdeņraži.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P



7524/8/06 REV 8 is 197
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Naftas ligroīns, smagais, katalītiski 
sašķelts, bez sēra savienojumiem;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
krekinga naftas destilātu attīrot no 
sēra savienojumiem, lai pārveidotu 
merkaptānus vai atdalītu skābos 
piemaisījumus. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C6 līdz C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 60°C 
līdz 200°C.)

Naftas ligroīns, vieglais, katalītiski 
sašķelts, bez sēra savienojumiem;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
krekinga naftas destilātu attīrot no 
sēra savienojumiem, lai pārveidotu 
merkaptānus vai atdalītu skābos 
piemaisījumus. Tajā galvenokārt ir 
ogļūdeņraži, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 35°C līdz 210°C.

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Ogļūdeņraži, no C8 līdz C12, 
katalītiskais krekings, ķīmiski 
neitralizēti; katalītiski sašķelts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktiem, skalotiem ar 
sārma šķīdumu. Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no
C8 līdz C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 130°C 
līdz 210°C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Ogļūdeņraži, no C8 līdz C12, 
katalītiskā krekinga destilāti;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C8 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 140°C līdz 210°C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Ogļūdeņraži, no C8 līdz C12, 
katalītiskais krekings, ķīmiski 
neitralizēti, bez sēra savienojumiem;
katalītiski sašķelts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Naftas ligroīns, vieglais, katalītiski 
riformēts; katalītiski riformēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C5 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 35°C līdz 190°C.)
Tajā ir samērā daudz aromātisku un 
zarotas ķēdes ogļūdeņražu. Tajā pēc 
tilpuma var būt 10% vai vairāk 
benzola.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Naftas ligroīns, smagais, katalītiski 
riformēts; katalītiski riformēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ūdeņradis, ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C12; un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 90°C līdz 230°C.)



7524/8/06 REV 8 is 200
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Naftas destilāti, katalītiski riformēts 
depentanizators; katalītiski riformēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C3 līdz C6, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -49°C līdz 63°C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Ogļūdeņraži, no C2 līdz C6, no C6
līdz C8, katalītiskais riformings;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Naftas gāzes, no C6 līdz C8 produktu 
katalītiskais riformings; katalītiski 
riformēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Ogļūdeņražu (no C6 līdz C8) 
komplekss katalītiskā riforminga 
atlikums. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, galvenokārt no 
C2 līdz C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Naftas ligroīns, viegli katalītiski 
riformēts; katalītiski riformēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C5 līdz C8, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 35°C līdz 120°C.)
Tajā ir samērā daudz zarotas ķēdes 
ogļūdeņražu bez aromātiskiem 
savienojumiem.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Naftas destilāti, katalītiskā 
riforminga tiešās destilācijas ligroīna 
augšējās frakcijas; katalītiski 
riformēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst tiešas 
destilācijas ligroīna katalītiskā 
riformingā, kam pēc tam frakcionē 
visas izplūdes gāzes. Tajā ir 
piesātināti alifātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C2 līdz C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Naftas produkti, hidrofainera un 
poverformera riformings; katalītiski 
riformēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst hidrofainera 
un poverformera riformingā, un kā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
aptuveni no 27°C līdz 210°C.)

Naftas ligroīns, pilnībā riformēts;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C5 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 35°C līdz 230°C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Naftas ligroīns, katalītiski riformēts;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C4 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 30°C līdz 220°C.)
Tajā ir samērā daudz aromātisku un 
zarotas ķēdes ogļūdeņražu. Tajā pēc 
tilpuma var būt 10% vai vairāk 
benzola.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Naftas destilāti, katalītiski riformēti, 
vieglie, hidrēti; C8 līdz C12
aromātiskā frakcija; katalītiski 
riformēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss alkilbenzolu 
savienojums, ko iegūst, katalītiski 
reformējot naftas ligroīnu. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C8 līdz C10, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 160°C līdz 180°C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromātiski ogļūdeņraži, C8, 
katalītiskā riforminga produkti;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromātiski ogļūdeņraži, no C7 līdz 
C12, bagātināti ar frakciju C8;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko atdala no frakcijas, 
kuru iegūst platīna katalizatora 
krekingā. Tajā parsvarā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C7 līdz 
C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 130°C 
līdz 200°C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Benzīns, no C5 līdz C11, ar lielu 
oktānskaitli, stabilizēts, riformēts;
katalītiski riformēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums ar lielu oktānskaitli, ko 
iegūst, katalītiski dehidroģenējot 
ligroīnu, kurā pārsvarā ir naftēni.
Tajā ir ūdeņradis, ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C5 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 45°C līdz 185°C.)

Ogļūdeņraži, no C7 līdz C12, 
bagātināti ar aromātiskiem 
savienojumiem C9, riforminga smagā 
frakcija; katalītiski riformēts ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko atdala no frakcijas, 
kuru iegūst platīna katalizatora 
krekingā. Tajā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C7 līdz 
C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 120°C 
līdz 210°C, kā arī C9 un augstāki 
aromātiski ogļūdeņraži.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P



7524/8/06 REV 8 is 205
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Ogļūdeņraži, no C5 līdz C11, 
bagātināti ar nearomātiskiem 
savienojumiem, riforminga vieglā 
frakcija; katalītiski riformēts ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko atdala no frakcijas, 
kuru iegūst platīna katalizatora 
krekingā. Tajā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C5 līdz 
C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 35°C 
līdz 125°C, benzols un toluēns.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Naftas fūteļļa, apstrādāta ar 
silicijskābi; fūteļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
fūteļļu ar silicijskābi, lai atdalītu 
zīmju sastāvdaļas un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir lineāras ķēdes 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Naftas ligroīns, viegls termisks 
krekings; termiskā krekinga ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no termiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
galvenokārt nepiesātināti ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C4 līdz C8, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -10°C līdz 130°C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Naftas ligroīns, smags termisks 
krekings; termiskā krekinga ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no termiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
galvenokārt nepiesātināti ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C6 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 65°C to 220°C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Naftas destilāti, smagā aromātiskā 
frakcija; termiskā krekinga ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no etāna un 
propāna termiskā krekinga 
produktiem. Šajā frakcijā ar augstāku 
viršanas temperatūru pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C5 līdz 
C7 ar nepiesātinātu alifātisku 
ogļūdeņražu piejaukumu (oglekļa 
atomu skaits galvenokārt lielāks par 
C5). Tajā var būt benzols.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Naftas destilāti, vieglā aromātiskā 
frakcija; termiskā krekinga ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no etāna un 
propāna termiskā krekinga 
produktiem. Šajā frakcijā ar zemāku 
viršanas temperatūru pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C5 līdz 
C7 ar nepiesātinātu alifātisku 
ogļūdeņražu piejaukumu (oglekļa 
atomu skaits galvenokārt C5.) Tajā 
var būt benzols.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Naftas destilāti, pirolīzes procesā 
iegūts ligroīna rafināts, papildināts ar 
benzīna frakciju; termiskā krekinga 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, pirolītiski 
frakcionējot ligroīnu un tā rafinātus 
816 oC temperatūrā. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C9, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
204oC.

Aromātiski ogļūdeņraži, no C6 līdz 
C8, pirolīzē iegūts ligroīna rafināts;
termiskā krekinga ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, pirolītiski 
frakcionējot ligroīnu un tā rafinātus 
816 oC temperatūrā. Pārsvarā tajā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C6 līdz 
C8, arī benzols.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Naftas destilāti, ligroīna un gāzeļļas 
termiskā krekinga produkti; termiskā 
krekinga ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no ligroīna 
un/vai gāzeļļas termokrekinga 
produktiem. Tajā ir galvenokārt 
olefīnu rindas ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu C5 un ar viršanas 
temperatūras aptuvenu diapazonu no 
33°C līdz 60°C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Naftas destilāti, termiska ligroīna un 
gāzeļļas krekinga produkti, ar C5
dimēru; termiskā krekinga ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstraktīvi 
destilējot naftas un/vai gāzeļļas 
termiskā krekinga produktus. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu C5 ar dažiem 
dimerizētiem olefīnu rindas 
ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu 
skaitu C5, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 33°C 
līdz 184°C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Naftas destilāti, ligroīna un gāzeļļas 
termiskā krekinga produktu ekstrakti;
termiskā krekinga ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstraktīvi 
destilējot naftas un/vai gāzeļļas 
termiskā krekinga produktus. Tajā ir 
parafīnu un olefīnu rindas 
ogļūdeņraži, galvenokārt izoamilēni, 
piemēram, 2-metil-1-butēns un 2-
metil-2-butēns, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
31oC līdz 40oC.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Naftas destilāti, viegls termisks 
krekings, debutanizēta aromātiskā 
frakcija; termiskā krekinga ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
termokrekinga produktiem. Pārsvarā 
tajā ir aromātiski ogļūdeņraži, 
galvenokārt benzols.)

Naftas ligroīns, viegls termisks 
krekings, bez sēra savienojumiem;
termiskā krekinga ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, smagās eļļas 
frakcijas augstas temperatūras 
termiskā krekinga destilātu attīrot no 
sēra savienojumiem, lai pārveidotu 
merkaptānus. Tajā ir galvenokārt 
aromātiski, olefīnu rindas un 
piesātināti ogļūdeņraži ar aptuvenu 
viršanas temperatūras diapazonu no 
20°C līdz 100°C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Naftas ligroīns, smagais, apstrādāts 
ar ūdeņradi; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē ar ūdeņradi apstrādājot 
naftas frakciju. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no
C6 līdz C13, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 65°C 
līdz 230°C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
ar ūdeņradi; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē ar ūdeņradi apstrādājot 
naftas frakciju. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no -20°C 
līdz 190°C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Naftas ligroīns, vieglais, 
hidrodesulfurizēts; hidroģenēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
desulfurizācijā. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no -20°C 
līdz 190°C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Naftas ligroīns, smagais, 
hidrodesulfurizēts; hidroģenēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
desulfurizācijā. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C7 līdz C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 90°C 
līdz 230°C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Naftas destilāti, vidējie, apstrādāti ar 
ūdeņradi, ar vidēji augstu viršanas 
temperatūru; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no vidējā 
destilāta hidroģenēšanas produktiem.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C5 līdz C10, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 127°C līdz 188°C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Naftas destilāti, vieglie, apstrādāti ar 
ūdeņradi, ar zemu viršanas 
temperatūru; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no vieglā 
destilāta hidroģenēšanas produktiem.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C6 līdz C9, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 3°C līdz 194°C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Naftas destilāti, smagais, ar ūdeņradi 
apstrādāts ligroīns, 
deizoheksanizatora augšējās 
frakcijas; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no smagā 
ligroīna hidroģenēšanas produktiem.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C3 līdz C6, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -49°C līdz 68°C.)
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Ligroīna šķīdinātājs, no naftas, 
viegls, ar aromātiskiem 
savienojumiem, apstrādāts ar 
ūdeņradi; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē apstrādājot ar ūdeņradi 
naftas frakciju. Tajā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C8 līdz 
C10; un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 135°C 
līdz 210°C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Naftas ligroīns, viegls, 
hidrodesulfurizēts termiska krekinga 
produkts; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
hidrodesulfurizētu termiskā krekinga 
destilātu. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C5 līdz C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 23°C 
līdz 195°C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
ar ūdeņradi, ar cikloalkāniem;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no naftas 
frakcijas. Tajā ir galvenokārt 
piesātināti ogļūdeņraži ar aptuvenu 
viršanas temperatūras diapazonu no -
20°C līdz 190°C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Naftas ligroīns, smagais, apstrādāts 
tvaika krekingā, hidroģenēts;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Naftas ligroīns, pilna apjoma 
hidrodesulfurizēts; hidroģenēts 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
desulfurizācijā. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 30°C 
līdz 250°C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
ar ūdeņradi, tvaika krekings;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst pirolīzē, 
ūdeņraža katalizatora klātbūtnē 
apstrādājot naftas frakciju. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C5 līdz C11, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 35°C līdz 190°C.)

Ogļūdeņraži, no C4 līdz C12, ar 
ūdeņradi apstrādāts ligroīna 
krekings; hidroģenēts ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no naftas 
tvaika krekinga produktiem, kam pēc 
tam katalītiski selektīvi hidroģenē 
sveķu veidotājas vielas. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C4 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 30°C līdz 230°C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Ligroīna šķīdinātājs, no naftas, 
viegls, ar ūdeņradi apstrādāta naftēnu 
frakcija; hidroģenēts ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C6 līdz C7, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 73°C līdz 85°C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Naftas ligroīns,vieglais, 
hidroģenētais, tvaika krekings;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu
savienojums, ko iegūst, atdalot un 
tad hidroģenējot tvaika krekinga 
produktus, lai iegūtu etilēnu.) Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C4 līdz C10, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 50°C to 200°C.) Vielā var būt līdz 
30% benzola rindas ogļūdeņražu un 
mazliet sēra un skābekļa 
savienojumu.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 is 218
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Ogļūdeņraži, no C6 līdz C11, 
apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā 
šķīdinātājus, ko katalītiski apstrādā 
ar ūdeņradi, lai aromātiskos 
savienojumus pārvērstu par 
naftēniem.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Ogļūdeņraži, no C9 līdz C12, 
apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti;
hidroģenēts ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā 
šķīdinātājus, ko katalītiski apstrādā 
ar ūdeņradi, lai aromātiskos 
savienojumus pārvērstu par 
naftēniem.)

Stodarda šķīdinātājs; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Bezkrāsains, attīrīts naftas destilāts 
bez nepatīkamas smakas, ar viršanas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
149°C līdz 205°C).

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Naftas dabasgāzes kondensāti;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, virsmas 
separatorā ar atgriezenisku 
kondensāciju atdalot no dabasgāzes 
kā šķidrumu. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C2 līdz C20. Istabas 
temperatūrā un atmosfēras spiedienā 
tas ir šķidrums.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Naftas dabasgāze, šķidrs izejas 
produktu maisījums; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ar absorbciju 
un izsaldēšanu, kā šķidrumu atdalot 
no dabasgāzes reģenerācijas iekārtā.
Tajā pārsvarā ir piesātināti alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C2 līdz C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Naftas ligroīns, viegls, hidrokrekinga 
produkts; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidrokrekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C10 līdz C4, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 180°C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Naftas ligroīns, smagais, 
hidrokrekinga produkts; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidrokrekinga produktiem. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C6 līdz C12, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 65°C to 230°C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Naftas ligroīns, bez sēra 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
ligroīnu attīrot no sēra 
savienojumiem, lai pārveidotu 
merkaptānus vai atdalītu skābos 
piemaisījumus. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no -10°C 
līdz 230°C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Naftas ligroīns, apstrādāts ar skābi;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
izejas produktu apstrādes procesā ar 
sērskābi. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C7 līdz C12, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 90°C 
līdz 230°C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Naftas ligroīns, smagais, ķīmiski 
neitralizēts; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst skābo 
savienojumu atdalīšanas procesā.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C6 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 65°C līdz 230°C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Naftas ligroīns, vieglais, ķīmiski 
neitralizēts; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst skābo 
savienojumu atdalīšanas procesā.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 190°C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Naftas ligroīns, katalītiski bez 
parafīniem; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiski 
attīrot naftas frakciju no parafīniem.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C5 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 35°C līdz 230°C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Naftas ligroīns, vieglais, tvaika 
krekings; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C4 līdz C11, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no -20°C to 190°C.) Šī plūsma var 
saturēt 10 un vairāk tilpuma % 
benzola.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Ligroīna šķīdinātājs, no naftas, 
viegls, aromātisks; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
aromātiskām plūsmām. Tajā ir 
ūdeņradis, ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C8 līdz C10; un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 135°C līdz 210°C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromātiski ogļūdeņraži, C6-10, ar 
skābi apstrādātie, neitralizētie;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Naftas destilāti, no C3 līdz C5, 
bagātināti ar 2-metil-2-butānu;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
no C3 līdz C5, galvenokārt no 
izopentāna un 3-metil-1-butāna. Tas 
Tajā ir piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C3-5, pārsvarā 2-metil-2-
butāna.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Naftas destilāti, polimerizēti, tvaika 
krekinga naftas destilāti, frakcija no 
C5 līdz C12; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
polimerizēta naftas tvaika krekinga 
destilāta. Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C5-C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Naftas destilāti, tvaika krekinga 
produkti, C5-12 frakcija; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

(Kompleksi organisku savienojumi, 
ko destilē no tvaika krekinga 
produktiem. Tā tajā ir 
nepiesātinātajiem ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-

12.)

Naftas destilāti, tvaika krekinga 
produkti, C5-10 frakcija, kam 
piejaukta vieglā tvaika krekinga 
naftas ligroīna C5 frakcija;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Naftas ekstrakti, apstrādāti ar aukstu 
skābi, C4-6; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Organisko savienojumu komplekss 
savienojums, ko iegūst, ekstahējot ar 
aukstu skābi piesātinātos un 
nepiesātinātos alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C3-6, pārsvarā pentānus 
un amilēnus. Tā Tajā pārsvarā ir 
nepiesātinātajiem un piesātinātajiem 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
C4-6, galvenokārt C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Naftas destilāti, depentanizatora 
augšējā frakcijas; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no katalītiskā 
krekinga gāzes plūsmas. Tajā ir 
alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C4-C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Naftas atlikumi, butāna sašķelšanas 
iekārtas beigu frakcijas; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Dažāda tajā ira atlikums, ko iegūst, 
butāna plūsmas destilācijā. Tajā ir 
alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C4-C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Atlikuma eļļas (naftas), 
deizobutanizatora kolonna;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Dažāda tajā ira atlikums, ko iegūst, 
butāna-butilēna plūsmas destilācijā 
atmosfēras spiedienā. Tajā ir 
alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C4-C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Naftas ligroīns, pilna diapazona 
koksēšanas produkts; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no šķidriem 
koksēšanas produktiem. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C4 līdz C15, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 43°C to 250°C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Naftas ligroīns, vidējais, tvaika 
krekinga, aromatizēts; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ūdeņradis, ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C12; un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 130°C līdz 220°C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Naftas ligroīns, pilna diapazona, 
tiešās destilācijas, apstrādāts ar 
māliem; nestandarta ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, pilna 
diapazona tiešas destilācijas ligroīnu 
apstrādājot ar dabas vai pārveidotiem 
māliem, parasti filtrācijā vai 
perkolācijā, lai atdalītu zīmju polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no -20°C līdz 220°C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
ar māliem, tiešās destilācijas;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
vieglu tiešas destilācijas ligroīnu ar 
dabas vai pārveidotiem māliem,
parasti perkolācijā, lai atdalītu zīmju 
polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Tajā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C7 līdz 
C10; un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 93°C 
līdz 180°C.)

Naftas ligroīns, vieglais, tvaika 
krekinga produkts, aromātisks;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, kas tiek iegūta, 
destilējot tvaika krekinga produktus.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C7 līdz C9, 
galvenokārt butāns, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 11,7°C līdz 165°C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Naftas ligroīns, vieglais, tvaika 
krekinga produkts, ar atdalītu 
benzolu; nestandarta ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, kas tiek iegūta, 
destilējot tvaika krekinga produktus.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 80°C līdz 218°C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Naftas ligroīns, ar aromātiskiem 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Benzīns, pirolīze, debutanizatora 
gala frakcijas; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
depropanizatora gala frakcijas. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt lielāku par C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Naftas ligroīns, vieglais, bez sēra 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attīrot naftas 
destilātu no sēra savienojumiem, lai 
pārvērstu merkaptānus vai atdalītu 
skābos piemaisījumus. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C3 līdz C6, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no -20°C to 100°C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Dabasgāzes kondensāti; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, kas atdalīta un/vai 
kondensēta no dabasgāzes tās 
transportēšanas laikā, un kuru savāc 
urbumu vietās un/vai ražošanas, 
savākšanas, pārsūknēšanas 
cauruļvados, glabātuvēs, skruberos 
un citur. Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C2-8.)

Naftas destilāti, ligroīna unificētāja 
attvaicētājs; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attvaicējot 
produktus no ligroīna unificētāja.
Tajā ir piesātināti alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C2-C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Naftas ligroīns, viegls, katalītiski 
riformēts, frakcija bez aromātiski 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikums 
pēc katalītiski riformētā ligroīna 
aromātiskās frakcijas atdalīšanas 
selektīvā absorbcijas procesā. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C5 līdz C8, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 66°C to 121°C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzīns; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
sacienojums, kurā pārsvarā ir 
parafīnu, cikloparafīnu, aromātiskās 
un olefīnu rindas ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, galvenokārt 
lielāku par C3 un viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
30oC līdz 260oC.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromātiski ogļūdeņraži, C7-8, 
dealkilēšanas produkti, destilācijas 
atlikumi; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora 
vieglās frakcijas, aromātisko vielu 
hidrētājs; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā pirmais 
destilāts no depentanizatora kolonnas 
pirms aromātisko savienojumu 
hidrēšanas. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C6, galvenokārt butāns, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 11,7°C līdz 40°C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Naftas destilāti, uzkarsēts tvaika 
krekinga ligroīns, bagātināts ar C5;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no karstā 
tvaika krekingā iegūta ligroīna. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu C4-C6, galvenokārt C5.)

Naftas ekstrakti, katalītiski 
riformētais vieglais ligroīna 
šķīdinātājs; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju katalītiski riformētās 
naftas destilātu. Tajā ir ūdeņradis, 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C7 līdz 
C8; un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 100°C 
līdz 200°C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Naftas ligroīns, viegls, 
hidrodesulfurizēts, dearomatizēts;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidrodesulfurizētas un 
dearomatizētas vieglās naftas 
frakcijas. Tajā galvenokārt ir benzols 
un tā analogi, ar viršanas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
90°C līdz 100°C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Naftas ligroīns, vieglais, bagātināts 
ar C5, bez sēra savienojumiem;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attīrot naftas 
ligroīnu no sēra savienojumiem, lai 
pārveidotu merkaptānus vai atdalītu 
skābos piemaisījumus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C4 līdz C5, 
galvenokārt butāns, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 11,7°C līdz 35°C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Ogļūdeņraži, C8-11, ligroīna krekinga 
produkti, toluola frakcija;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidroģenētā krekingā iegūta ligroīna.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C8 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 130°C līdz 205°C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Ogļūdeņraži, no C4 līdz C 11, ligroīna 
krekinga produkti; bez aromātiskiem 
savienojumiem nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no 
prehidroģenēta krekinga ligroīna, no 
kā atdestilēta ogļūdeņražu frakcija ar 
benzolu un toluolu, kā arī frakcija ar 
augstāku viršanas temperatūru. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C4 līdz C11, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 30°C līdz 205°C.)

Naftas ligroīns, vieglais, uzkarsēts, 
tvaika krekings; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
tvaika krekingā apstrādātu ligroīnu 
pēc reģenerācijas termiskā apstrādē.
Tajā parsvarā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C4 līdz C6, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 0°C līdz 80°C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Naftas destilāti, bagātināti ar C6;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no naftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C5 līdz C7, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 60°C līdz 70°C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzīns, pirolīze, hidroģenēts;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Pirolizēta benzīna hidroģenēzes 
destilācijas frakcija ar viršanas 
temperatūras daipazonu aptuveni no 
20°C līdz 200°C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Naftas destilāti, apstrādāti tvaika 
krekingā, frakcija no C8 līdz C12, 
polimerizēti, destilāta vieglās 
frakcijas; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko no polimerizētas 
oglekļa frakcijas C8 līdz C12 destilē 
no tvaika krekingā apstrādātiem 
naftas destilātiem. Tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C8 -C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Naftas ekstrakti, smagais ligroīna 
šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
smagu naftas šķīdinātāja ekstraktu ar 
balinātājmāliem. Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C6 līdz C10, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 80°C 
līdz 180°C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
tvaika krekingā, bez benzola, 
termiski apstrādāts; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
un destilējot vieglo, tvaika krekingā 
iegūtu naftas ligroīnu, no kā attīrīts 
benzols. Tajā parsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā 
galvenokārt no C7 līdz C12, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 95°C līdz 200°C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Naftas ligroīns, vieglais, apstrādāts 
tvaika krekingā, termiski apstrādāts;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
un destilējot vieglo, tvaika krekingā 
iegūtu naftas ligroīnu. Tajā parsvarā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā galvenokārt no C5 
līdz C6, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 35°C 
līdz 80°C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Naftas destilāti, C7-9, bagātināti ar 
C8, hidrodesulfurizēti, dearomatizēti;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no naftas 
hidrodesulfurizētas un 
dearomatizētas vieglās frakcijas. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C7 līdz C9, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 120°C līdz 130°C.)

Ogļūdeņraži, C6-8, hidroģenēti, 
dearomatizēti ar sorbentiem, toluola 
rafinācija; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, sorbējot 
toluolu no ogļūdeņražu frakcijas, ko 
iegūst no katalizatora klātbūtnē ar 
ūdeņradi apstrādāta, krekingā iegūta 
benzīna. Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā 
galvenokārt no C6 līdz C8, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 80°C līdz 135°C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Naftas ligroīns, hidrodesulfurizēts, 
pilna diapazona koksēšanas iekārtas 
destilāts; nestandarta ligroīns ar 
zemu viršanas temperatūru

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
hidrodesulfurizētu koksēšanas 
destilātu. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C5 līdz C11, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 23°C 
līdz 196°C.)

Naftas ligroīns, vieglais, bez sēra 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attīrot naftas 
ligroīnu no sēra savienojumiem, lai 
pārveidotu merkaptānus vai atdalītu 
skābos piemaisījumus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C5 līdz C8, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 20°C līdz 130°C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Ogļūdeņraži, C3-6, bagātināti ar C5, 
tvaika krekinga ligroīns; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga ligroīna. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
C3-C6, galvenokārt C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Ogļūdeņraži, bagātināti ar C5, ar 
diciklopentadiēnu; nestandarta 
ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tajā ir 
galvenokārt ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu C5 un diciklpentadiēns 
ar viršanas temperatūras aptuvenu 
diapazonu no 30°C līdz 170°C.)

Naftas atlikumi, viegli tvaika 
krekinga produkti, ar aromātiskiem 
savienojumiem; nestandarta ligroīns 
ar zemu viršanas temperatūru

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga vai līdzīgu procesu 
produktiem, no kā atdalīti paši 
vieglākie produkti, iegūstot 
atlikumus, sākot no ogļūdeņražiem ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par C5.
Tajā pārsvarā ir aromātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
lielāku par C5 un viršanas 
temperatūru aptuveni virs 40oC.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Ogļūdeņraži, C≥5, bagātināti ar C5
līdz C6; nestandarta ligroīns ar zemu 
viršanas temperatūru

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Ogļūdeņraži, bagātināti ar C5 līdz C6;
nestandarta ligroīns ar zemu viršanas 
temperatūru

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromātiski ogļūdeņraži, no C8 līdz 
C10; Vieglās eļļas redestilāts ar 
augstu viršanas temperatūru

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Naftas destilāti, viegli katalītiskā 
krekinga produkti; krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C9 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 150°C līdz 400°C.)
Tajā ir samērā daudz diciklisku 
aromātisku ogļūdeņražu.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Naftas destilāti, katalītiskā krekinga 
starpprodukti; krekinga gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C11 līdz C30, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 450°C.)
Tajā ir samērā daudz triciklisku 
aromātisku ogļūdeņražu.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Naftas destilāti, viegls termisks 
krekings; krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
termiskā krekinga produktus. Tajā ir 
galvenokārt piesātināti un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C10 līdz C22, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 160°C līdz 370°C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Naftas destilāti, hidrodesulfurizēti, 
viegli katalītiskā krekinga produkti;
krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
vieglos katalītiskā krekinga destilātus 
ar ūdeņradi, lai organisko sēru 
pārvērstu par sērūdeņradi, ko atdala.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C9 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 150°C līdz 400°C.)
Tajā ir samērā daudz diciklisku 
aromātisku ogļūdeņražu.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Naftas destilāti, vieglais tvaika 
krekinga ligroīns; krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vairākkārt 
destilējot tvaika krekinga produktus.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C10 līdz C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Naftas destilāti, tvaika krekinga 
naftas destilāts; krekinga gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga destilāta un/vai tā 
frakcionatora produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C10 līdz polimēriem 
ar mazu molekulsvaru.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Naftas gāzeļļas, tvaika krekinga 
produkti; krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
galvenokārt lielāku par C9, un tā 
viršanas temperatūras aptuvens 
diapazons ir no 205°C līdz 400°C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Naftas destilāti, hidrodesulfurizēti 
termiskā krekinga starpprodukti;
krekinga gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
hidrodesulfurizētus termiskā 
krekinga destilātus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C11 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 400°C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Naftas gāzeļļas, termiskā krekinga 
produkti, hidrodesulfurizēti; krekinga 
gāzeļļa

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Naftas atlikumi, hidroģenēts tvaika 
krekinga ligroīns; krekinga gāzeļļa

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakcija, destilējot ar ūdeņradi 
apstrādāto tvaika krekinga ligroīnu.
Tajā galvenokārt ir ogļūdeņraži, ar 
viršanas temperatūras diapazonu no 
200°C līdz 350°C.
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Naftas atlikumi, tvaika krekinga 
ligroīna destilāts; krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā 
destilācijas kolonnas beigu frakcija, 
atdalot izplūdes gāzes no tvaika 
krekinga ligroīna augstā temperatūrā.
Tā viršanas temperatūra ir diapazonā 
aptuveni no 147°C līdz 300°C, un 
50°C temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti 18 10-6 m².s-1.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Naftas destilāti, viegli katalītiskā 
krekinga produkti, termiski noārdīti;
krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus, ko 
izmanto kā siltuma pārneses 
šķidrumu. Tajā galvenokārt ir 
ogļūdeņraži, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 190°C līdz 340°C.
Tvaikā var būt organiski sēra 
savienojumi.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Naftas atlikumi, tvaika krekinga 
produkti, uzkarsēts ligroīns; krekinga 
gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikumus, 
destilējot uzkarsētu tvaika krekinga 
ligroīnu, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 150°C līdz 350°C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Naftas gāzeļļas, viegls vakuums, 
hidrodesulfurizēti termiskā krekinga 
produkti; krekinga gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiski 
dehidrosulfurizējot termiskā 
krekinga vieglo vakuuma naftu. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C14 līdz C20, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 270°C līdz 370°C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Naftas destilāti, hidrodesulfurizēta 
vidējā koksēšanas iekārtas frakcija;
krekinga gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
hidrodesulfurizētu koksēšanas 
iekārtas destilātu. Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C12 līdz C21, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 200°C līdz 360°C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Naftas destilāti, smagie tvaika 
krekinga produkti; krekinga gāzeļļa

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga smagiem atlikumiem. Tajā 
ir galvenokārt aromātiski, olefīnu 
rindas un piesātināti ogļūdeņraži ar 
aptuvenu viršanas temperatūras 
diapazonu no 250°C līdz 400°C.)

Naftas destilāti, smagie 
hidrokrekinga produkti; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidrokrekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C15 līdz C39, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 260°C līdz 600°C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrītā 
smagā parafīnu frakcija; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju.
Tajā pārsvarā ir naftēnu rindas 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50 un ir gatava 
eļļa ar viskozitāti 19 10 cSt -1 oC 
temperatūrā.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrītā 
vieglā parafīnu frakcija; nestandarta 
jēlnafta

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju.
Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C15-C30 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku kā 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.)

Atlikuma eļļas (naftas), ar 
šķīdinātāju attīrīta no asfaltiem;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, šķīdinātājos 
šķīstošas frakcijas veidā no atlikuma, 
bez asfaltiem ar C3-C4 šķīdinātājiem.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C25, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 390 oC.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātājiem 
attīrīta smagā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt C20-C50 un ir 
gatava eļļa ar viskozitāti vismaz 19 
SUS 10 oF temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Naftas destilāti, ar šķīdinātājiem 
attīrīta vieglā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju.
Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C15- C30 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.) Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Atlikuma eļļas (naftas), attīrītas ar 
šķīdinātāju; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, šķīdinātājā 
nešķīstošas frakcijas veidā, atlikumu 
attīrot ar šķīdinātāju, lietojot tādus 
polārus šķīdinātājus kā fenols un 
furfurols. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C25, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 350oC.

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
parafīnu frakcija; nestandarta jēlnafta

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontakta vai 
perkolācijas procesa veidā, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti vismaz 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā daudz 
piesātinātu ogļūdeņražu.)

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
vieglā parafīnu frakcija; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontakta vai 
perkolācijas procesa veidā, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C15- C30 un ir gatava 
eļļa ar viskozitāti lielāku par 19 cSt 
10 oC temperatūrā.) Tajā ir samērā 
daudz piesātinātu ogļūdeņražu.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas 
ar māliem; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
atlikuma eļļu ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontakta vai 
perkolācijas procesa veidā, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C25, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
350oC.

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
smagā naftēnu frakcija; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontakta vai 
perkolācijas procesa veidā, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti vismaz 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
vieglā naftēnu frakcija; nestandarta 
jēlnafta

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontakta vai 
perkolācijas procesa veidā, lai 
atdalītu zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C15- C30 un ir gatava 
eļļa ar viskozitāti lielāku par 19 cSt 
10 oC temperatūrā.) Tajā ir samērā 
maz normālu parafīnu.)

Naftas destilāti, ar ūdeņradi 
apstrādāta smagā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti vismaz 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Naftas destilāti, ar ūdeņradi 
apstrādāta vieglā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā pārsvarā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt C15- C30 un ir 
gatava eļļa ar viskozitāti lielāku par 
19 cSt 10 oC temperatūrā.) Tajā ir 
samērā maz normālu parafīnu.)

Naftas destilāti, ar ūdeņradi 
apstrādāta smagā parafīnu frakcija;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti vismaz 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā daudz 
piesātinātu ogļūdeņražu.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Naftas destilāti, ar ūdeņradi 
apstrādāta vieglā parafīnu frakcija;
nestandarta jēlnafta

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā pārsvarā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt C15- C30 un ir 
gatava eļļa ar viskozitāti lielāku par 
19 cSt 10 oC temperatūrā.) Tajā ir 
samērā daudz piesātinātu 
ogļūdeņražu.)

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā vieglā parafīnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
normālos parafīnus no naftas 
frakcijas ar šķīdinātāju kristalizācijas 
procesā. Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C15- C30 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas 
ar ūdeņradi; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C25, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
350oC.

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Atlikuma eļļas (naftas), ar 
šķīdinātāju no parafīniem attīrītās;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot garo, 
sazaroto ķēžu ogļūdeņražus no 
atlikuma eļļas kristalizācijas procesā 
ar šķīdinātāju. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C25, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 350oC.

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā smagā naftēnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
normālos parafīnus no naftas 
frakcijas ar šķīdinātāju kristalizācijas 
procesā. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20-50 un ir gatava eļļa ar viskozitāti 
ne mazāku kā 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā vieglā naftēnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
normālos parafīnus no naftas 
frakcijas ar šķīdinātāju kristalizācijas 
procesā. Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C15- C30 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.) Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā smagā parafīnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
normālos parafīnus no naftas 
frakcijas ar šķīdinātāju kristalizācijas 
procesā. Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20- C50 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Naftēnu eļļas (naftas), katalītiski no 
parafīniem attīrītā smagā frakcija;
nestandarta jēlnafta

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
deparafinācijas procesā. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C20-50 un 
10oC temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz. Tajā ir samērā 
maz normālu parafīnu.)

Naftēnu eļļas (naftas), katalītiski no 
parafīniem attīrītā vieglā frakcija;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
deparafinācijas procesā. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C15- C30 
un ir gatava eļļa ar viskozitāti lielāku 
par 19 cSt 10 oC temperatūrā.) Tajā 
ir samērā maz normālu parafīnu.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Naftas parafīnu eļļas, katalītiski no 
parafīniem attīrītā smagā frakcija;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
deparafinācijas procesā. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C20- C50
un ir gatava eļļa ar viskozitāti lielāku 
par 19 cSt 10 oC temperatūrā.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Naftas parafīnu eļļas, katalītiski no 
parafīniem attīrītā vieglā frakcija;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
deparafinācijas procesā. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C15- C30 
un ir gatava eļļa ar viskozitāti lielāku 
par 19 cSt 10 oC temperatūrā.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Naftēnu eļļas (naftas), no parafīniem 
attīrītie smagie kompleksi;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
lineāras ķēdes parafīnu ogļūdeņražus 
cietu vielu veidā, apstrādājot izejas 
produktu ar reaģentu, tādu kā 
urīnviela. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20-C50 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz 19 SUS 10 oF 
temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Naftēnu eļļas (naftas), no parafīniem 
attīrītie vieglie kompleksi;
nestandarta jēlnafta

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiskā 
deparafinācijas procesā. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C15-30 un ir 
gatava eļļa ar viskozitāti apmēram 19 
cSt 10 oC temperatūrā. Tajā ir samērā 
maz normālu parafīnu.)

Naftas smēreļļas, C20-50, 
hidroģenētās, neitrālās uz eļļas 
pamata, ar lielu viskozitāti;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vieglo 
vakuuma gāzeļļu, smago vakuuma 
gāzeļļu un ar šķīdinātāju deasfaltēto 
atlikuma eļļu apstrādājot ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē divpakāpju 
procesā, starp posmiem veicot 
deparafināciju. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-50 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti apmēram 112 cSt 10 oC 
temperatūrā. Tajā ir samērā daudz 
piesātinātu ogļūdeņražu.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Naftas smēreļļas, C15-30, 
hidroģenētās, neitrālās uz eļļas 
pamata; nestandarta jēlnafta

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vieglo 
vakuuma gāzeļļu un smago vakuuma 
gāzeļļu apstrādājot ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē divpakāpju 
procesā, starp posmiem veicot 
deparafināciju. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C15-30 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti apmēram 15 cSt 10 oC 
temperatūrā. Tajā ir samērā daudz 
piesātinātu ogļūdeņražu.)

Naftas smēreļļas, C20-50, 
hidroģenētās, neitrālās uz eļļas 
pamata; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vieglo 
vakuuma gāzeļļu, smago vakuuma 
gāzeļļu un ar šķīdinātāju deasfaltēto 
atlikumu eļļu apstrādājot ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē divpakāpju 
procesā, starp posmiem veicot 
deparafināciju. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-50 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti apmēram 32 cSt 10 oC 
temperatūrā. Tajā ir samērā daudz 
piesātinātu ogļūdeņražu.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Smēreļļas; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrakcijas 
un deparafinācijas procesos ar 
šķīdinātāju. Tajā pārsvarā ir 
piesātinātiem ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu C15-50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Naftas destilāti, kompleksi no 
parafīniem attīrītā smagā parafīnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, deparafinējot 
smagu parafīnu destilātu. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C20-C50 un 
ir gatava eļļa ar viskozitāti ≥ 19 SUS 
10 oF temperatūrā (-1 cSt 40 oC 
temperatūrā). Tajā ir samērā maz 
normālu parafīnu.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Naftas destilāti, kompleksi no 
parafīniem attīrītā vieglā parafīnu 
frakcija; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, deparafinējot 
vieglu parafīnu destilātu. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C12- C30 
un ir gatava eļļa ar viskozitāti lielāku 
par 19 cSt 10 oC temperatūrā.) Tajā 
ir samērā maz normālu parafīnu.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā smagā parafīnu 
frakcija, apstrādāta ar māliem;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
deparafinēto smagu parafīnu 
destilātu ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontaktēšanas 
vai perkolācijas procesa veidā.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20-C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā smagā parafīnu 
frakcija, apstrādāta ar ūdeņradi;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
deparafinēto smagu parafīnu 
destilātu ar ūdeņradi katalizatora 
klātbūtnē. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā vieglā parafīnu 
frakcija, apstrādāta ar māliem;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
deparafinēto vieglu parafīnu destilātu 
ar dabīgiem vai modificētiem 
māliem kontaktēšanas vai 
perkolācijas procesā. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C15-C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītā vieglā parafīnu 
frakcija, apstrādāta ar ūdeņradi;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
deparafinēto vieglu parafīnu destilātu 
ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt C15-C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas 
ar ūdeņradi, no parafīniem attīrītas ar 
šķīdinātāju; nestandarta jēlnafta

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Atlikuma eļļas (naftas), katalītiski 
attīrītas no parafīniem; nestandarta 
jēlnafta

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Naftas destilāti, no parafīniem 
attīrītais smagais parafīna destilāts, 
apstrādāts ar ūdeņradi; nestandarta 
jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, intensīvi 
apstrādājot deparafinēto destilātu ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C25-C39 un 
ir gatava eļļa ar viskozitāti aptuveni 
44 cSt 10 oC temperatūrā.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Naftas destilāti, no parafīniem 
attīrītais vieglais parafīna destilāts, 
apstrādāts ar ūdeņradi; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, intensīvi 
apstrādājot deparafinēto destilātu ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C21-C29 
un ir gatava eļļa ar viskozitāti 
aptuveni 13 cSt 10 oC temperatūrā.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Naftas destilāti, hidrokrekringēti, 
attīrīti ar šķīdinātājiem, bez 
parafīniem; nestandarta jēlnafta

(Komplekss šķidru ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
rekristalizējot deparafinētus, 
hidrokrekingā apstrādātus, ar 
šķīdinātāju attīrītus naftas destilātus.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Naftas destilāti, ar šķīdinātājiem 
attīrīta vieglo naftēnu frakcija, 
apstrādāta ar ūdeņradi; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē apstrādājot naftas frakciju 
ar ūdeņradi un ekstrakcijā ar 
šķīdinātāju atdalot aromātiskus 
ogļūdeņražus. Tajā pārsvarā ir 
naftēnu rindas ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C15 līdz 
C30 un 10 oC temperatūrā ir gatava 
eļļa ar viskozitāti no 13-15 10-6 m².s-

1.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Naftas smēreļļas, C17-35, ekstrahētas 
ar šķīdinātāju, bez parafīniem, 
apstrādātas ar ūdeņradi; nestandarta 
jēlnafta

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Naftas smēreļļas, hidrokrekingētas, 
nearomātiskas, ar šķīdinātājiem 
attīrītas no parafīniem; nestandarta 
jēlnafta

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Naftas atlikumu eļļas, 
hidrokrekingētas, apstrādātas ar 
skābi, ar šķīdinātājiem attīrītas no 
parafīniem; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar 
šķīdinātāju atdalot parafīnus no 
atlikuma, ko iegūst, destilējot ar 
skābi un hidrokrekingā apstrādātu 
smago parafīnu frakciju, ar viršanas 
temperatūru aptuveni virs 380oC.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Naftas parafīnu eļļas, smagās, 
attīrītas ar šķīdinātāju, kam attīrīti 
parafīni; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no parafīnu 
jēlnaftas, kurā ir sērs. Tajā pārsvarā
ir smēreļļas, attīrītas ar šķīdinātāju 
un deparafinētas, ar viskozitāti 10 oC 
temperatūrā – 65 10-6 m².s-1.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Naftas smēreļļas, jēlnafta ar 
parafīniem; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attīrot 
jēlnaftu. Tajā pārsvarā ir aromātiski, 
naftēnu un parafīnu rindas 
ogļūdeņražiem, un 40 oC temperatūrā 
ir gatava eļļa ar viskozitāti 23 10-6

m².s-1.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Ogļūdeņraži, hidrokrekingēti 
parafīnu destilācijas atlikumi, ar 
šķīdinātāju attīrīti no parafīniem;
nestandarta jēlnafta

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Ogļūdeņraži, C20-50, atlikuma eļļas 
hidroģenēšanas vakuumdestilāts;
nestandarta jēlnafta

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Naftas destilāti, smagie, attīrīti ar 
šķīdinātāju, apstrādāti ar ūdeņradi;
nestandarta jēlnafta

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Naftas destilāti, vieglie, attīrīti ar 
šķīdinātāju, hidrokrekings;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
dearomatizējot ar šķīdinātāju 
hidrokrekingā apstrādātas naftas 
atlikumu. Tajā parsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā galvenokārt no C18 līdz 
C27, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 370°C 
līdz 450°C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Naftas smēreļļas, no C18 līdz C40, ar 
šķīdinātāju attīrītas no parafīniem, 
hidrokrekings; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar 
šķīdinātāju deparafinējot 
hidrokrekingā apstrādātas naftas 
destilācijas atlikumu. Tajā parsvarā ir
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā galvenokārt no C18 līdz 
C40, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 370°C 
līdz 550°C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Naftas smēreļļas, C18-40, ar 
šķīdinātāju attīrītas no parafīniem, 
hidroģenētas, attīrītas; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, deparafinējot 
ar šķīdinātāju hidroģenēto rafinātu, 
ko iegūst, ekstrahējot ar šķīdinātāju 
ar ūdeņradi apstrādāto naftas 
destilātu. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C18 līdz C40, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 370°C līdz 550°C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Ogļūdeņraži, C13-30, bagātināts ar 
aromātiski savienojumiem, ar 
šķīdinātāju ekstrahētais naftēnu 
destilāts; nestandarta jēlnafta

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Ogļūdeņraži, C16-32, bagātināts ar 
aromātiski savienojumiem, ar 
šķīdinātāju ekstrahētais naftēnu 
destilāts; nestandarta jēlnafta

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Ogļūdeņraži, C37-68, bez parafīniem, 
deasfaltēti, ar ūdeņradi apstrādāti 
vakuumdestilācijas atlikumi;
nestandarta jēlnafta

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Ogļūdeņraži, C37-65, ar ūdeņradi 
apstrādāti, deasfaltēti 
vakuumdestilācijas atlikumi;
nestandarta jēlnafta

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Naftas destilāti, vieglie, 
hidrokrekings, attīrīti ar šķīdinātāju;
nestandarta jēlnafta

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar 
šķīdinātāju apstrādājot hidrokrekingā 
apstrādātus naftas destilātus. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu diapazonā galvenokārt 
no C18 līdz C27, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 370°C līdz 450°C.)

Naftas destilāti, smagie, attīrīti ar 
šķīdinātāju, hidroģenēti; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
ar šķīdinātāju hidroģenētās naftas 
destilātu. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C19 līdz C40, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 390°C līdz 550°C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Naftas smēreļļas, no C18 līdz C27, 
hidrokrekings, kam ar šķīdinātāju 
attīrīti parafīni; nestandarta jēlnafta

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Ogļūdeņraži, no C17 līdz C30, 
apstrādāti ar ūdeņradi, deasfaltēti ar 
šķīdinātāju, destilācijas atmosfēras 
spiedienā atlikums, destilāta vieglās 
frakcijas; nestandarta jēlnafta

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā 
sākumdestilātu, vakuumdestilējot 
izplūdes gāzes, ko iegūst, 
katalizatora klātbūtnē ar šķīdinātāju 
apstrādājot deasfaltēto atlikumu ar 
ūdeņradi. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā galvenokārt no C17 līdz 
C30, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 300°C 
līdz 400°C.) Tā ir gatava eļļa, kam 
100 oC temperatūrā viskozitāte ir 4 
10-6 m².s-1.)

Ogļūdeņraži, C17-40, apstrādāti ar 
ūdeņradi, ar šķīdinātāju deasfaltēts 
destilācijas atlikums, 
vakuumdestilācijas vieglās frakcijas;
nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā sākuma 
destilāts, vakuumdestilējot izplūdes 
gāzes, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē apstrādājot ar ūdeņradi ar 
šķīdinātāju deasfaltētu atlikumu.
Viskozitāte ir 8 cSt aptuveni 100 oC 
(212 oF) temperatūrā). Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C17 līdz C40, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 300°C līdz 500°C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Ogļūdeņraži, C13-27, ar šķīdinātāju 
ekstrahēta vieglā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
aromātiskos savienojumus no vieglā 
naftēnu destilāta ar viskozitāti ir 9,5 
cSt 10 oC (-1 oF). Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C13 līdz C27, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 240°C līdz 400°C.)

Ogļūdeņraži, C14-29, ar šķīdinātāju 
ekstrahēta vieglā naftēnu frakcija;
nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
aromātiskos savienojumus no vieglā 
naftēnu destilāta ar viskozitāti ir 16 
cSt 10 oC (-1 oF). Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C14 līdz C29, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 250°C līdz 425°C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Ogļūdeņraži, C27-42, dearomatizētie;
nestandarta jēlnafta

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Ogļūdeņraži, no C17 līdz C30, 
destilāti, ko apstrādā ar ūdeņradi, 
vieglās frakcijas; nestandarta jēlnafta

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Ogļūdeņraži, no C27 līdz C45, naftēnu 
vakuumdestilāti; nestandarta jēlnafta

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Ogļūdeņraži, C27-45, dearomatizētie;
nestandarta jēlnafta

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Ogļūdeņraži, no C20 līdz C58, ko 
apstrādā ar ūdeņradi; nestandarta 
jēlnafta

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Ogļūdeņraži, no C27 līdz C42, ar 
naftēniem; nestandarta jēlnafta

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas 
ar ogli, ar šķīdinātāju no parafīniem 
attīrītas; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
ar šķīdinātāju no parafīniem attīrītā 
naftas atlikuma eļļas ar aktīvo 
kokogli, lai atdalītu polāro 
savienojumu un piemaisījumu 
paliekas.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas 
ar māliem, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītas; nestandarta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
ar šķīdinātāju no parafīniem attīrītā 
naftas atlikuma eļļas ar 
balinātājmāliem, lai atdalītu zīmju 
polāros savienojumus un 
piemaisījumus.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Naftas smēreļļas C25, ekstrahētas ar 
šķīdinātāju, deasfaltētas, no 
parafīniem attīrītas, hidroģenētas;
nestandarta jēlnafta

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju un hidroģenējot 
vakuumdestilācijas atlikumus. Tajā 
pārsvarā ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt lielāku par 
C25 un ir gatava eļļa ar viskozitāti 32-
37 cSt -1 oC (37 oF) temperatūrā.)

Naftas smēreļļas C17-32, ekstrahētas 
ar šķīdinātāju, no parafīniem attīrītas, 
hidroģenētas; nestandarta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju un hidroģenējot 
destilācijas atmosfēras spiedienā 
atlikumus. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C17-C32 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti 17-23 cSt -1 oC (23 oF) 
temperatūrā.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Naftas smēreļļas C20-35, ekstrahētas 
ar šķīdinātāju, no parafīniem attīrītas, 
hidroģenētas; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju un hidroģenējot 
destilācijas atmosfēras spiedienā 
atlikumus. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C20-C35 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti 37-44 cSt -1 oC (44 oF) 
temperatūrā.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Naftas smēreļļas C24-50, ekstrahētas 
ar šķīdinātāju, no parafīniem attīrītas, 
hidroģenētas; nestandarta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju un hidroģenējot 
destilācijas atmosfēras spiedienā 
atlikumus. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C24-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti 16-75 cSt -1 oC (75 oF) 
temperatūrā.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Naftas ekstrakti, smagais naftēnu 
destilāta šķīdinātājs, aromātisko 
vielu koncentrāts; apstrādāts 
aromātisko vielu destilāta ekstrakts
(Aromātisko vielu koncentrāts, ko 
iegūst, pievienojot ūdeni smagā 
naftēnu destilāta ekstraktam 
šķīdinātājā un ekstrakcijas 
šķīdinātājam.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Naftas ekstrakti, ar šķīdinātāju 
attīrītais smagā parafīnu destilāta 
šķīdinātājs; apstrādāts aromātisko 
vielu destilāta ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā ekstrakts 
ar šķīdinātāju attīrītā smagā parafīnu 
destilāta reekstrakcijā. Tajā ir 
piesātināti un aromātiski ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20 - C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Naftas ekstrakti, smagie parafīnu 
destilāti, deasfaltēti ar šķīdinātāju;
apstrādāts aromātisko vielu destilāta 
ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā ekstrakts 
smagā parafīnu destilāta ekstrakcijā 
ar šķīdinātāju.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Naftas ekstrakti, smagais naftēnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
ūdeņradi; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
smagu naftēnu destilāta ekstraktu ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
pārsvarā ir aromātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C20-C50 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti ne mazāku par 19 cSt 10 
oC temperatūrā (-1 SUS 100 oF 
temperatūrā.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Naftas ekstrakti, smagais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
ūdeņradi; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
smagu parafīnu destilāta ekstraktu ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C21 līdz C33, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 350°C līdz 480°C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Naftas ekstrakti, vieglais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
ūdeņradi; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
vieglu parafīnu destilāta ekstraktu ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C17 līdz C26, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 280°C līdz 400°C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Naftas ekstrakti, ar ūdeņradi 
apstrādāts vieglu parafīnu destilāta 
šķīdinātājs; apstrādāts aromātisko 
vielu destilāta ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju vidējo parafīnu pirmo 
šķīdināja destilātu, kas apstrādāts ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Tajā 
pārsvarā ir aromātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C16 -C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Naftas ekstrakti, vieglais naftēnu 
destilāta šķīdinātājs, 
hidrodesulfurizēts; apstrādāts 
aromātisko vielu destilāta ekstrakts

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē apstrādājot 
ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju 
iegūtu ekstraktu apstākļos, kas 
nodrošina sēra savienojumu 
atdalīšanu. Tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C15 līdz 
C30. Tajā pēc svara var būt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliiem.)

Naftas ekstrakti, vieglais naftēnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
skābi; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā frakciju, 
destilējot ekstraktu, ko iegūst, 
ekstrahējot ar šķīdinātāju vieglu 
parafīnu virsējos destilātus, un attīrīts 
ar sērskābi. Tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C16 -C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Naftas ekstrakti, vieglais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, 
hidrodesulfurirzētais; apstrādāts 
aromātisko vielu destilāta ekstrakts

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju vieglu parafīnu 
destilātu, un apstrādāta ar ūdeņradi, 
lai pārvērstu organisko sēru 
sērūdeņradī, kuru izvada no sistēmas.
Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C15-C40 un ir gatava eļļa ar 
viskozitāti lielāku kā 10 cSt -1 oC 
temperatūrā.)

Naftas ekstrakti, vieglais vakuuma 
gāzeļļas šķīdinātājs, apstrādāts ar 
ūdeņradi; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju no vieglajiem naftas 
vakuuma gāzeļļasem, un apstrādāta 
ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē.
Tajā pārsvarā ir aromātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C13 -C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Naftas ekstrakti, smagais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
māliem; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftas frakciju ar dabīgiem vai 
modificētiem māliem kontaktēšanas 
vai perkolācijas procesā, lai atdalītu 
polāro savienojumu un citu 
piemaisījumu paliekas. Tajā pārsvarā 
ir aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C20-C50.
Plūsmā var būt 5% vai vairāk 4-6 
ciklu kondensētu aromātisku 
savienojumu.)

Naftas ekstrakti, smagais naftēnu 
destilāta šķīdinātājs, 
hidrodesulfurizēts; apstrādāts 
aromātisko vielu destilāta ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot
naftas izejvielas ar ūdeņradi, lai 
pārvērstu organisko sēru par 
sērūdeņradi, kuru tālāk izvada no 
sistēmas. Tajā pārsvarā ir aromātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C15-C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Naftas ekstrakti, ar šķīdinātāju no 
parafīniem attīrītais smagais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, 
hidrodesulfurizēts; apstrādāts 
aromātisko vielu destilāta ekstrakts

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no naftas 
izejvielas, kas deparafinēta ar 
šķīdinātāju, to apstrādājot ar 
ūdeņradi, lai pārvērstu organiskos 
sēra savienojumus sērūdeņradī, kuru 
izvada no sistēmas. Tajā pārsvarā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu
galvenokārt C15- C50 un ir gatava eļļa 
ar viskozitāti lielāku par 19 cSt 10 oC 
temperatūrā.)

Naftas ekstrakti, vieglais parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar 
ogli; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā frakciju, 
destilējot ekstraktu, kas reģenerēts, 
ekstrahējot ar šķīdinātāju vieglu 
naftas parafīnu virsējo destilātu, kuru 
apstrādā ar aktīvo ogli, lai atdalītu 
polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt C16 -C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Naftas ekstrakti, viegls parafīnu 
destilāta šķīdinātājs, apstrāde ar 
māliem; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā frakciju, 
destilējot reģenerētu ekstraktu, ar 
šķīdinātāju ekstrahējot vieglu naftas 
parafīnu virsējo destilātu, ko apstrādā 
ar balinātājmāliem, lai atdalītu zīmju 
polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C16 līdz 
C32.)

Naftas ekstrakti, vieglie, vakuuma 
gāzeļļu šķīdinātājs, apstrādāts ar ogli;
apstrādāts aromātisko vielu destilāta 
ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju vieglo vakuuma naftas 
gāzeļļu, kas apstrādāts ar aktivētu 
ogli, lai atdalītu polāro savienojumu 
un piemaisījumu paliekas. Tajā 
pārsvarā ir aromātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C13 -C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Naftas ekstrakti, vieglie, vakuuma 
gāzeļļas šķīdinātājs, apstrādāts ar 
māliem; apstrādāts aromātisko vielu 
destilāta ekstrakts

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ar šķīdinātāju vieglo vakuuma naftas 
gāzeļļu, kas apstrādāts ar 
balinoðajiem māliem, lai atdalītu 
polāro savienojumu un piemaisījumu 
paliekas. Tajā pārsvarā ir aromātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C13 -C30.)

Naftas fūteļļa; fūteļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kā eļļas 
frakcija, atdalot eļļu ar šķīdinātāju, 
vai parafīna atdalīšanas (svīšanas) 
procesā. Tajā pārsvarā ir sazarotas 
ķēdes ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt C20-C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Naftas fūteļļa, apstrādāta ar ūdeņradi;
fūteļļa

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Ugunsizturīgās keramikas šķiedras;
īpašas nozīmes šķiedras, izņemot tās, 
kas norādītas citur Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā; (nejaušas 
orientācijas mākslīgās stikla 
(silikāta) šķiedras, kurās sārmu 
metāla oksīdu un sārmzemju metālu 
oksīdu 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
daudzums ir 18 masas % vai mazāks)

650-017-00-8 R
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3. papildinājums

29. punkts -1. kategorijas mutagēni
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4. papildinājums

29. punkts -2. kategorijas mutagēni

Vielas Indeksa nr. EK nr. CAS nr. Piezīmes

heksametilfosfortriamīds;
heksametilfosforamīds

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

[Dietilsulfāts] 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

kālija dihromāts 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

amonija dihromāts 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

nātrija dihromāts 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Nātrija dihromāts, dihidrāts 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

hromildihlorīds; hroma 
oksihlorīds

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

kālija hromāts 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Nātrija hromāts 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmija fluorīds 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

hromildihlorīds; 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butāns [ar ≥ 0,1 % 
butadiēna (203–450–8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Izobutāns [ar ≥ 0,1 % 
butadiēna (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-butadiēns buta-1,3-diēns 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

benz[a]pirēns;
benz[d,e,f]hrizēns

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibrom-3-hlorpropāns 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etilēna oksīds; oksirāns 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propilēna oksīds; 1,2-
epoksipropāns;
benz[d,e,f]krizēns

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioksirāns; l,2:3,4-
diepoksibutāns

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

metilakrilamidometoksiacet
āts (ar ≥ 0,1% akrilamīda)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

metilakrilamidoglikolāts (ar 
≥ 0,1% akrilamīda)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

etilēnimīns; aziridīns 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5–tris–[(2S un 2R)–2,3–
epoksipropil]–1,3,5–triazīn–
2,4,6–(1H,3H,5H)–trions E

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrilamīds 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

l,2:3,4–diepoksibutāns 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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5. papildinājums

30. punkts – Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas: 1. kategorija

Vielas Indeksa nr. EK nr. CAS nr. Piezīm
es

Oglekļa oksīds 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

svina heksafluorsilikāts 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

svina savienojumi, izņemot šajā 
pielikumā minētos

082-001-00-6

Svina alkilatvasinājumi 082-002-00-1

svina azīds 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

svina hromāts; 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

svina diacetāts 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

tri-svina bis(ortofosfāts) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

svina acetāts 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

divvērtīgā svina metānsulfonāts 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I. Dzeltenais pigments 34;

(Šī viela identificēta krāsu indeksā ar 
struktūras numuru C.I. 77603)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I. Sarkanais pigments 104;
(Šī viela identificēta krāsu indeksā ar 
struktūras numuru C.I. 77605)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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svina hidrogenarsenāts 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibrom-3-hlorpropāns 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2–brompropāns 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Varfarīns 4-hidroksi-3-(3-okso-1-
fenilbutil)kumarīns

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

svina 2,4,6-trinitrorezorcīnoksīds, 
svina stifnāts

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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6. papildinājums

30. punkts – Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas: 2. kategorija

Vielas Indeksa nr. EK nr. CAS nr. Piezīme
s

6-(2-hloretil)-6(2–
metoksietoksi)-2,5,7, 10-
tetraoksa-6-silaundekāns;
etacelasils

014–014–00–
X

253-704-7 37894-46-5

Flusilazols (ISO); bis-(4-
fluorfenil)-(metil)-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)-silāns

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Maisījums no: 4-[[bis-(4-
fluorofenil)-metilsilil]metil]-
4H-1,2,4-triazola; 1-[[bis-(4-
fluorfenil)metil–silil]metil]-
1H-1,2,4-triazola

014-019-00-7 403-250-2 — E

niķeļa tetrakarbonils 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmija fluorīds 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

hromildihlorīds; 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

benz[a]pirēns;
benz[d,e,f]hrizēns

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoksietanols;
etilēnglikolmonometilēteris
metilglikols

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-etoksietanols;
etilēnglikolmonoetilēteris
etilglikols

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoksipropān-1-ols;
glicīdspirts

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2–metoksipropanols 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis–(2–metoksietil)ēteris 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R–2,3–epoksi–1–propanols 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'–izobutiletilidēndifenols;
2,2–bis–(4'–hidroksifenil)–4–
metil–pentāns

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-metoksietilacetāts;
etilēnglikolmonometilēteris
metilglikolacetāts

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-etoksietilacetāts;
etilēnglikolmonoetilēteris
etilglikolacetāts

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-etilheksil-3,5-bis(1,1-
dimetiletil)-4-
hidroksifenilmetiltioacetāts

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

bis-(2-metoksietil)ftalāts 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2–metoksipropilacetāts 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifopbutils (ISO); butil–
(RS)–2–[4–(5–trifluormetil–
2–
piridiloksi)fenoksi]propionāts

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolīns (ISO); N–3,5–
dihlorfenil–5–metil–5–vinil–
1,3–oksazolidīn–2,4–dions

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoksietiķskābe 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis–(2–etilheksil)ftalāts; di–
(2–etilheksil)ftalāts; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutilftalāts; DBF 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/–) tetrahidrofurfuril–(R)–
2–[4–(6–hlor –hinoksalīn–2–
iloksi)feniloksi]propionāts

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

binapakrils (ISO); 2-otr-butil-
4,6-dinitrofenil-3-
metilkrotonāts

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

dinosebs; 6-otr-butil-2,4-
dinitrofenols

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

dinoseba sāļi un esteri, 
izņemot šajā pielikumā 
minētos

609-026-00-2

dinoterbs 2-tert-butil-4,6-
dinitrofenols

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

dinoterba sāļi un esteri 609-031-00-X

nitrofēns (ISO); 2,4-
dihlorfenil-4-nitrofenilēteris

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

metil-ONN-
azoksimetilacetāts;
metilazoksimetilacetāts

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1



7524/8/06 REV 8 is 294
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Tridemorfs (ISO); 2,6–
dimetil–4–tridecilmorfolīns

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

etilēntiourīnviela;
imidazolidīn-2-tions; 2-
imidazolīn-2-tiols

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cikloheksimīds 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksazīns (ISO); N–(7–
fluor–3,4–dihidro–3–okso–4–
prop –2–inil–2H–1,4–
benzoksazīn–6–il) cikloheks–
1–ēn–1,2–dikarboksamīds

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)–3–(2–hlorfenil)–
2–(4–fluor fenil)–[(lH–1,2,4–
triazol–1–il)– metil]oksirāns

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamīds;
dimetilformamīds

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N–dimetilacetamīds 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamīds 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N–metilacetamīds 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N–metilformamīds 616–056–00–
X

204-624-6 123-39-7 E
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7. papildinājums

Īpaši noteikumi par to, kā marķēt izstrādājumus, kuros ir azbests

1. Uz visiem izstrādājumiem, kuros ir azbests, vai uz to iesaiņojuma ir šāda etiķete:

a) etiķete, kas atbilst še dotajam paraugam, ir vismaz 5 cm gara (H) un 2,5 cm plata;

b) tai ir divas daļas:

- augšējā daļā (h1 = 40 % H) ir burts "a" baltā krāsā uz melna fona,

- apakšējā daļā (h2 = 60 % H) ir standarta formulējums baltā un/vai melnā krāsā 

uz sarkana fona, un tas ir skaidri salasāms;

c) ja izstrādājumā ir krokidolīts, vārdus "ietilpst azbests", ko lieto standartformulējumā, 

aizstāj ar "ietilpst krokidolīts / zilais azbests".

Pirmās daļas noteikumus dalībvalstis var neattiecināt uz izstrādājumiem, ko paredzēts laist 

tirgū to teritorijā. Tomēr šo izstrādājumu marķējumā jābūt formulējumam "ietilpst 

azbests"; d) ja marķējums ir tieši uzspiests uz izstrādājumiem, pietiek, ja ir viena krāsa, kas 

kontrastē ar fonu.

2. Šajā pielikumā minēto etiķeti piestiprina saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) uz katras vismazākās piegādātās vienības;

Burts "a" baltā krāsā uz melna fona

Standarta formulējums baltā un/vai melnā 

krāsā uz sarkana fona
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b) ja izstrādājumam ir azbestcementa sastāvdaļas, pietiek, ja etiķeti piestiprina tikai šīm 

sastāvdaļām. Bez marķējuma var iztikt, ja iesaiņojuma mazo izmēru vai 

nepiemērotības dēļ etiķeti nevar piestiprināt pie sastāvdaļas.
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3. Tādu iesaiņotu izstrādājumu marķēšana, kuros ir azbests

3.1. Uz iesaiņotu izstrādājumu iesaiņojuma skaidri salasāmā un neizdzēšamā marķējumā ir 

šādas ziņas:

a) saskaņā ar šo pielikumu simbols un attiecīgās norādes par apdraudējumu;

b) drošības norādījumi, kas jāizraugās saskaņā ar norādēm šajā pielikumā, ciktāl tie ir 

saistīti ar attiecīgo izstrādājumu.

Ja uz iesaiņojumu ir sniegta papildu drošības informācija, tā nemazina to ziņu 

nozīmīgumu, kas sniegtas saskaņā ar a) un b) apakšpunktu, vai nav pretrunā tām.

3.2. Marķēšanu saskaņā ar 3.1. punktu izdara:

- iesaiņojumam cieši piestiprinot etiķeti vai

- iesaiņojumam cieši piestiprinot uzlīmi, vai

- marķējumu uzspiežot tieši uz iesaiņojuma.

3.3. Izstrādājumus, kuros ir azbests, un kas ir tikai brīvi ietīti polietilēnā vai līdzīgā 

iesaiņojumā, uzskata par iesaiņotiem izstrādājumiem un marķē saskaņā ar 3.2. punktu. Ja 

izstrādājumi no tādiem iesaiņojumiem izņem un laiž tirgū neiesaiņotus, katrai vismazākajai 

paredzētai vienībai pievieno ziņas, kas iekļaujamas marķējumā saskaņā ar 3.1. punktu.
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4. Tādu neiesaiņotu izstrādājumu marķēšana, kuros ir azbests

Neiesaiņotiem izstrādājumiem, kuros ir azbests, marķēšanu saskaņā ar 3.1. punktu izdara:

- izstrādājumam ar azbestu stingri piestiprina etiķeti,

- tādam izstrādājumam cieši piestiprinot uzlīmi,

- marķējumu uzspiežot tieši uz izstrādājumiem,

vai, ja iepriekš minēto pamatotu iemeslu dēļ nevar izdarīt, piemēram, izstrādājuma mazo 

izmēru, izstrādājuma nepiemēroto īpašību vai dažu tehnisku grūtību dēļ, pievieno zīmi, 

kurā ir 3.1. punktā paredzētais marķējums.

5. Neskarot Kopienas noteikumus par drošību un darba higiēnu, pie etiķetes, kas piestiprināta 

pie izstrādājuma, kurš lietošanas veida ziņā var būt pārstrādes vai pabeigts izstrādājums, 

jāpievieno drošības norādījumi, kas var būt vajadzīgi attiecīgam izstrādājumam, un jo 

īpaši:

- ja iespējams, lietot ārpus telpām vai labi vēdinātā vietā,

- ieteicams izmantot darbarīkus, kas darbināmi ar roku vai kas darbojas ar mazu 

ātrumu; vajadzības gadījumā uz tiem jābūt uzstādītai attiecīgai putekļu nosūkšanas 

ierīcei. Ja lieto ātrdarbīgus darbarīkus, tiem vienmēr jābūt uzstādītai tādai ierīcei,
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- ja iespējams, pirms griešanas vai urbšanas samitrināt,

- samitrināt putekļus, ievietot tos kārtīgi noslēgtā traukā un drošos apstākļos attīrīties 

no tiem.

6. Jebkura tāda izstrādājuma marķējumā, kas paredzēts sadzīves lietošanai, uz ko neattiecas 

5. punkts, un no kā lietojot var attīrīties azbesta šķiedras, vajadzības gadījumā jābūt šādam 

drošības norādījumam: "nolietotu aizstāt ar citu".

7. Šīs direktīvas 2. pantā minētajiem datiem jābūt tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, 

kurā medikamentu laiž tirgū.
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8. papildinājums

43. punkts — Azokrāsvielas

Aromātisko amīnu saraksts

CAS nr. Indeksa nr. EK nr. Vielas

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil–4–ilamīns

4-aminodifenils
ksenilamīns

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidīns

3 95-69-2 202-441-6 4–hlor–o–toluidīns

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2–naftilamīns

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluols
4–amino–2', 3–
dimetilazobenzols
4–o–tolilazo–o–toluidīns

6 99-55-8 202-765-8 5–nitro–o–toluidīns

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4–hloranilīns

8 615-05-4 210-406-1 4–metoksi–m–
fenilēndiamīns

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'–metilēndianilīns
4,4'–diaminodifenilmetāns
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'–dihlorbenzidīns

3,3'–dihlorbifenil–4,4'–
ilīndiamīns

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'–dimetoksibenzidīns
o-dianizidīns

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'–dimetilbenzidīns
4,4'–bi–o–toluidīns

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'–metilēndi–o–toluidīns

14 120-71-8 204-419-1 6–metoksi–m–toluidīns

p–krezidīns

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'–metilēn–bis–(2–
hloranilīns)

2,2'–dihlor–4,4'–
metilēndianilīns

16 101-80-4 202-977-0 4,4'–oksidianilīns

17 139-65-1 205-370-9 4,4'–tiodianilīns

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidīns
2–aminotoluols

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilēndiamīns

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5–trimetilanilīns

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o–anizidīns
2–metoksianilīns

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4–aminoazobenzols
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9. papildinājums

43. punkts — Azokrāsvielas

Azokrāsvielu saraksts

CAS nr. Indeksa nr. EK nr. Vielas

1 Nav piešķirts

1. savienojums:
CAS-Nr.: 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
2. savienojums:

C46H30CrN10020S2.3
Na

611-070-00-2 405-665-4 Maisījums no: dinātrija 
(6-(4-anizidīn)-3-
sulfonāt-2-(3,5-dinitro-2-
oksīdfenilazo)-l-
naftolāt)(l-(5-hlor-2-
oksīdfenilazo)-2-
naftolāt)hromāta(l-);

trinātrija bis(6-(4-
anizidīn)-3-sulfonāt-2-
(3,5-dinitro-2-
oksīdfenilazo)-1-
naftolāt)hromāta(l-)"
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I. IEVADS 

 

1. Komisija 2003. gada 5. novembrī iesniedza priekšlikumu Regulai, kā reģistrēt, vērtēt, 

licencēt un ierobežot ķimikālijas (REACH), un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai pielāgotu to 

REACH regulai. Priekšlikums pamatojas uz EK līguma 95.pantu. 

 

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir sniegusi atzinumu 2004. gada 31. martā1. 

 

3. Eiropas Parlaments 2005. gada 17. novembrī ir sniedzis atzinumu pirmā lasījumā. 

 

4. Padome 2005. gada 13. decembrī panāca vienprātīgu politisku vienošanos par 

kompromisa tekstu, lai varētu pieņemt kopēju nostāju. 

 

5. Padome 2006. gada 27. jūnijā ir pieņēmusi kopēju nostāju saskaņā ar EK līguma 251. 

pantu. 

 

II. MĒRĶI 

 

Kaut gan zināšanas par ķīmiskām vielām nebūt nav pilnīgas – un tas uzskatāms par būtisku 

trūkumu pašreizējā ES politikā attiecībā uz ķimikālijām – ierosinātā "REACH" regula tiecas 

cilvēku veselības aizsardzību un apkārtējās vides aizsardzību līdzsvarot ar stimulētu 

konkurētspēju, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, kā arī vienkāršot 

administratīvos procesus un efektīvi izmantot resursus, kuru ir tik maz. 

                                                 
1 OV C 112, 30.4.2004., 92. lpp. 
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Konkrētāk, daži no jaunās sistēmas mērķiem paredz: 
 

• izstrādāt saskaņotu reģistrācijas sistēmu, nodrošinot svarīgāko informāciju par 

briesmām un apdraudējumiem, ko rada jaunas un jau esošas vielas, ko izgatavo vai 

importē Eiropas Savienībā; 

• novelt pierādīšanas pienākumu no dalībvalstu iestāžu pleciem un uzdot to ražotājām 

un importētājām uzņēmējsabiedrībām, kas būs atbildīgas par pierādījumiem, ka vielas 

var droši lietot; 

• uzdot pakārtotiem lietotājiem pienākumu sniegt informāciju par vielu lietojumiem un 

ar tiem saistītiem apdraudējumu regulācijas pasākumiem; 

• uzturēt spēkā pastāvošo ierobežojumu sistēmu, un kā jaunu instrumentu ieviest pašu 

bīstamāko vielu licencēšanas procedūru; 

• sabiedrības interesēs panākt lielāku pārskatāmību un atklātību, nodrošinot vieglāku 

pieeju svarīgai informācijai par ķimikālijām; 

• izveidot centralizētu struktūru, lai atvieglinātu REACH izmantojumu un nodrošinātu 

saskaņotu šīs sistēmas piemērojumu visā Eiropas Savienībā. 

 

III. KOPĒJĀ NOSTĀJA 

 

Ņemot vērā minētos mērķus, kā arī ķīmijas rūpniecības un piegādes ķēdes sarežģīto struktūru, 

Padome ir panākusi vienprātību par dokumentu, ar ko tā tiecas nodrošināt augstāka līmeņa 

aizsardzību cilvēku veselībai un apkārtējai videi, reizē mazinot administratīvas nastas un 

izmaksas Eiropas rūpniecībai, lai uzturētu tās konkurētspēju un novatorisma jaudas. 

 

Priekšlikums pēdējos divos gados Padomē notikušās sarunās ir ievērojami pārstrādāts. 

Pārskatīšanas gaitā Padomes prezidentvalstīm bija bieži kontakti ar Eiropas Parlamentu, un 

tādējādi visnotaļ ir panākta abu iestāžu viedokļu saplūšana. Tādējādi kopējā nostājā ir pilnībā, 

daļēji vai būtībā pieņemti apmēram 200 grozījumi, kas ietverti pēc Eiropas Parlamenta pirmā 

lasījuma dotajā atzinumā. 
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Komisija ir pieņēmusi visus Padomes ieviestos iesniegtā priekšlikuma grozījumus. 

 

Apsvērumi 

 

Kopējā nostājā ir iestrādāti kopumā apmēram 20 Eiropas Parlamenta izdarītu grozījumu, kas 

atbilst juridiskajos noteikumos (pantos un pielikumos) izmantotai pieejai. 

 

Turklāt kopējā nostājā ir pieņemts dažu grozījumu gars: 

 

attiecībā uz 11. grozījumu (tas daļēji ir saistīts ar 59. un 364. grozījumu 1. panta 2. punktā), ar 

ko ievieš “rūpības prasības” izgatavotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem – lietot 

vai laist tirgū vielas tā, lai tās kaitīgi neietekmētu cilvēku veselību vai apkārtējo vidi – 

Padome uzskata, ka pietiek ar grozītajā 1. pantā ietverto nosacījumu – konstatēt, ka ķīmiskas 

vielas kaitīgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. 

 

Attiecībā uz 3., 416. un 419. grozījumu, kas attiecas uz Eiropas ķīmijas rūpniecības nozares 

konkurētspēju un novatorisma jaudām, kā arī uz REACH regulas saderību ar PTO prasībām, 

Padome uzskata, ka REACH saskan ar visām PTO uzliktām saistībām, un tai būtu jāstimulē 

novatorisms, un tādējādi jāuztur vai jāstiprina konkurētspēja. Arī šajā gadījumā Padome 

uzskata, ka pietiek ar grozīto 1. pantu, kurā paredzēts, ka viens no šīs regulas mērķiem ir 

nodrošināt brīvu preču apriti, reizē stiprinot konkurētspēju un novatorismu. 

 

Kopumā vairāki kopējā nostājā ietvertie grozījumi skar 22. un 363. grozījuma garu, jo tajos 

uzsvērts, ka īpaša uzmanība jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Turklāt 

Padome uzskata, ka ir jāievieš jauns, 8. apsvērums, uzsverot vajadzību īpaši ņemt vērā 

REACH iespējamo ietekmi uz MVU, kā arī to, ka jāvairās no jebkādas to diskriminācijas. 
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Pārējie apsvērumu grozījumi nav iekļauti, jo tie nebūtu saderīgi ar kopējā nostājā izmantoto 

Padomes pieeju (2., 5., 6., 7., 9., 12., 13., 15., 17., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 

35., 37., 38., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 90., 361. un 424. 

grozījums). 

 

 I sadaļa – darbības joma un definīcijas 

 

Padome kopējā nostājā ir konsolidējusi un izskaidrojusi regulas darbības jomu, kā arī 

izskaidrojusi dažus atbrīvojumus (piem., atkritumiem, vielām, ko lieto kā dzīvnieku pārtiku 

vai lopbarību, un – dažos gadījumos – aizsardzības interesēs). Turklāt konkrētu IV pielikumā 

uzskaitīto vielu atbrīvojumos no reģistrācijas nav izdarīti grozījumi (ar vienīgo izņēmumu – ir 

pievienota celulozes pulpa), bet tos Komisija līdz ar I un V pielikumu pārskatīs 12 mēnešus 

pēc REACH stāšanās spēkā. Ir izdarīti grozījumi V pielikumā uzskaitītajās kategorijās – kādu 

kategoriju vielas ir atbrīvotas no reģistrācijas – konkrēti, ir grozījumi attiecībā uz tādām 

dabiskām vielām kā rūdas, rūdu koncentrāti, minerālvielas un cementa klinkers. Definīcijas 3. 

pantā ir pielāgotas, lai ņemtu vērā Padomes kopējā nostājā izmantoto pieeju. 

 

To ņemot par pamatu, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji atspoguļoti Eiropas 

Parlamenta izdarītie grozījumi – 65., 68., 69., 74., 79., 372., 376., 377., 462.rev, 463.rev, 

464.rev, 465.rev, 466.rev, 469.rev un 983. 

Attiecībā uz 67. grozījumu par sakausējumiem un to – kā īpašu preparātu – definīciju, 

Padome ir gandarīta par Komisijas nodomu – par ko liecina jauns apsvērums – ciešā 

sadarbībā ar dalībvalstīm un ieinteresētām personām izstrādāt norādes ekspertīzēm, kas jāveic 

īpašiem preparātiem. 

 

Grozījumi, kas nesaskan ar Padomes pieeju, nav iekļauti kopējā nostājā (59. un 364. 

grozījums (skat. iepriekš sadaļā par apsvērumiem) un 60., 66., 70., 71., 75., 76., 77., 78., 80., 

82., 673. un 676. grozījums). 



 
 
 

 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  is 6 
 DG C I   LV 

 

II sadaļa – reģistrācija 

 
Lai ietvertu galvenos Padomes veiktās izskatīšanas laikā ieviestā priekšlikuma "viena viela – 

viena reģistrācija" (one substance - one registration – OSOR) elementus, ir grozīti noteikumi 

par vairākiem vienas un tās pašas vielas reģistrētājiem. Kopējā nostājā paredzēts, ka visiem 

vienas un tās pašas vielas izgatavotājiem un importētajiem kopīgi jāiesniedz konkrētas 

reģistrācijas dokumentācijas daļas. Tomēr ir ieviestas konkrētas izvēles iespējas nepildīt šo 

pienākumu, ja atšķiras reģistrētāju uzskati par datu atlasi un ja kopīgi iesniegti dati radītu 

nesamērīgus izdevumus, kā arī, ja tas liktu dalīties komerciāli aizsargājamā informācijā. 

 
Pret vielām, ko ar nodomu izvada no izstrādājumiem, attieksme būs tāda pati kā pret visām 

citām vielām, un tās reģistrē, piemērojot 3, 6 un 11 gadus ilgus pakāpeniskas ieviešanas 

posmus. Turklāt izstrādājumu ražotāji un importētāji ziņos par vielām, kas atbilst licencēšanas 

kritērijiem, ja minētajos izstrādājumos to daudzums pārsniedz konkrētu līmeni un ja nevar 

garantēt, ka aktīvā derīguma laikā tās kaitīgi neiedarbosies uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi. 

 
Ja Aģentūra uzskata, ka ir iemesls bažām, ka no izstrādājumiem izplūst kāda viela un tās 

izplūde apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, Aģentūra var pieņemt lēmumus, lai 

izstrādājumu ražotāji vai importētāji iesniedz reģistrācijas pieteikumu. 

 
Informācijā, kas jāsniedz, reģistrējot vielu, reģistrētājiem būtu jāvar pašiem noteikt lietojuma 

un kaitīgās iedarbības kategorijas. Pastāv iespēja, ka reģistrētāju izvēlētiem vērtētājiem, kam 

ir pienācīga pieredze, reģistrācijas dokumentācijas kvalitāte būtu jāpārbauda pēc pašu 

ierosmes. 

 
Informācijai, ko iesniedz atkarībā no tonnāžas, jābūt šādai: 
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• pakāpeniski ieviešamām maza apjoma vielām (ko viens izgatavotājs gadā izgatavo vai 

importētājs importē daudzumā no 1 līdz 10 tonnām); ja pakāpeniski ieviešama viela 

šajā tonnāžā atbilst vienkāršiem kritērijiem, kas rāda, ka potenciāli tā ir bīstama, 

reģistrētājam ir jāiesniedz visa VII pielikumā paredzētā informācija. Citos gadījumos 

būtu jāsniedz tikai VII pielikuma 5. iedaļā minētā fizikālā un ķīmiskā informācija, līdz 

ar reģistrētājam pieejamo informāciju. 

Iepriekš minētie kritēriji ir doti III pielikumā. Tos cenšas noteikt skaidrus un nozarē 

vienkārši piemērojamus, un tie attiecas uz informāciju, kas ir zināma par vielas 

īpašībām, lietojumu un iespējamu kaitīgu iedarbību. 

Tā kā VII pielikums attieksies tikai uz dažām vielām šajā tonnāžā, kopējā nostājā ir 

iekļautas prasības pēc papildu informācijas par stipru toksiskumu, bioloģisku 

noārdīšanos un aļģu toksiskumu. 

Visu pakāpeniski neieviešamu vielu reģistrētājiem būtu jāsniedz visa VII pielikumā 

paredzētā informācija. 

• VIII pielikumā ir ierosināts tikai viens reprodukcijas toksiskuma tests (papildu 

prasības pēc standartinformācijas vielām, ko viens izgatavotājs gadā izgatavo vai 

importētājs importē 10 tonnu vai lielākā daudzumā). 

• Nekādas būtiskas pārmaiņas nav ierosinātas IX un X pielikumā (prasības pēc papildu 

standartinformācijas – vielām, ko viens izgatavotājs gadā izgatavo vai importētājs 

importē attiecīgi vairāk par 100 tonnām un 1000 tonnām). Komisija 18 mēnešos pēc 

regulas stāšanās spēkā izstrādās kritērijus, lai definētu pietiekamu pamatojumu neveikt 

dažus VIII līdz X pielikumā paredzētus testus, atsaucoties uz ķīmiskā drošuma 

ekspertīzes ziņojumā izklāstīto(iem) kaitīgās iedarbības scenāriju(iem). 

 

Pakāpeniski ieviešamām vielām kopējā nostājā ir paredzēts reģistrācijas pirmajā fāzē iekļaut 

vielas, kas ir potenciāli noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un toksiskas (PBT), izmantojot 

spēkā esošos klasifikācijas kritērijus, un kuras viens izgatavotājs gadā izgatavo vai 

importētājs importē vairāk nekā 100 tonnu apjomā. 
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Kopumā Padome ir tiekusies izstrādāt darboties spējīgu un vieglāk izmantojamu reģistrācijas 

sistēmu, reizē nodrošinot, ka nozare pietiekami krāj informāciju, lai kādu vielu varētu droši 

izmantot un informāciju darītu pieejamu iestādēm un pakārtotiem lietotājiem. 

 

Ievērojot minētos apsvērumus, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji iekļauti šie 

grozījumi: 88., 89., 97., 99., 104., 108., 109., 112., 116., 117., 118., 119., 373., 380., 381., 

382., 386., 387. un 436. 

 

Daži grozījumi nav iekļauti kopējā nostājā, jo tie nesaskanētu ar iepriekš ieskicēto pieeju (90., 

96., 105., 106., 110., 113., 114., 121., 374., 375., 422., 469.rev, 433., 549., 575.rev, 584., 

593., 594., 595., 596., 611. un 960. grozījums). 

 

Konkrētāk, attiecībā uz 96., 106., 108. un 549. grozījumu, ar ko paredzēts samazināt ar 

dzīvniekiem veiktu testu skaitu, Padomes mērķis visnotaļ ir tāds pats, kā šajos grozījumos 

ietvertais, bet tā uzskata, ka šis mērķis ir pietiekami ņemts vērā 13. panta 2. punktā, kurā 

noteikts, ka testu metodes attiecīgi pārskatīs, lai ar dzīvniekiem izdarītus testus padarītu 

precīzākus, samazinātu to skaitu vai aizstātu ar citiem paņēmieniem. Tas ir ņemts vērā arī 

OSOR priekšlikumā un ar to saistītos, III sadaļā izdarītos grozījumos par datu kopīgu 

izmantojumu, kam būtu jāsamazina ar mugurkaulniekiem izdarītu testu skaits. 

 

Citi grozījumi, piemēram, 593., 594., 595. un 596. grozījums, nav ņemti vērā vienkārši tādēļ, 

ka nebūtu pareizi šajā regulā ieviest noteikumus uzņēmējsabiedrību grupām. 

 

Visbeidzot, nav iekļauts 110. grozījums, kas ieviestu prasību visām reģistrējamām vielām 

veikt ķīmiskā drošuma ekspertīzi, jo kaitīgas iedarbības radīti apdraudējumi visumā ir 

uzskatāmi par samērā maz iespējamiem, un tas uzkrautu pārāk lielu slogu maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU). 
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III sadaļa – datu kopīga lietošana un nevajadzīgas testēšanas novēršana 

 

Kopējā nostājā ir ietverts nosacījums, ka potenciāliem reģistrētājiem ir pienākums dalīties 

informācijā, ko iegūst testos ar mugurkaulniekiem. Informācijā, kas iegūta citādos, nevis ar 

dzīvniekiem veiktos testos, ir jādalās, ja to lūdz kāds cits potenciāls reģistrētājs. Potenciāli 

reģistrētāji, jo īpaši MVU, parasti vienosies taisnīgi, samērīgi un bez diskriminācijas kopīgi 

segt izmaksas. 

 

Gadījumiem, ja potenciālie reģistrētāji nevar vienoties par kopīgu izmaksu segšanu, ir iekļauts 

skaidrs un viennozīmīgs noteikums, ka izmaksas jāsadala vienlīdzīgi. 

 

Lai atvieglinātu datu kopīgu izmantošanu, ir ieviesta viena pirmsreģistrācijas fāze, kas sākas 

12 mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā, un beidzas 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. 

 

Tas, ka kopējā nostājā pilnībā, būtībā vai daļēji ir iekļauti 30 no Eiropas Parlamenta pirmā 

lasījumā pieņemtiem grozījumiem (27., 123., 125., 126., 128., 130., 131., 132., 134., 136., 

137., 138., 142., 143., 147., 148., 149., 151., 153., 154., 358., 367., 369.rev, 370., 371., 379. 

un 384. grozījums), liecina, ka Eiropas Parlamentam un Padomei ir viens un tas pats mērķis, 

konkrēti, mazināt ar mugurkaulniekiem izdarītu testu skaitu un atvieglināt datu kopīgu 

izmantojumu. 

 

Kopējā nostājā nav iekļauts 383. grozījums, kas visus izpētes kopsavilkumus un koncentrētus 

izpētes kopsavilkumus darītu brīvi pieejamus tikai 15 gadus pēc pieteikuma iesniegšanas 

reģistrācijas procedūrā, jo tādējādi palielinātos REACH kopējās izmaksas, un tas nevajadzīgi 

uzkrautu nastu visai rūpniecības nozarei, jo īpaši MVU. 

 

Kopējā nostājā nav iekļauti divi grozījumi, ar ko bija paredzēts kopīgi segt izmaksas 

proporcionāli ražošanas apjomiem (150. un 155. grozījums). 

 

Nav iekļauti citi grozījumi, jo tie nebūtu saskanējuši ar Padomes izvēlēto pieeju (129., 135., 

139., 140., 150., 152., 155., 156., 368., 383. un 385. grozījums). 
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IV sadaļa – informācija piegādes ķēdē 

 

Padome kopējā nostājā ir iekļāvusi papildu prasību, ka ir jāsastāda drošuma datulapas 

noturīgām, bioloģiski akumulatīvām un toksiskām vielām vai arī ļoti noturīgām un bioloģiski 

ļoti akumulatīvām vielām un konkrētiem preparātiem, kuros ir minētās vielas. Ir precizēti 

izplatītāju uzdevumi, ka piegādes ķēdē jānodrošina informācijas plūsmas. Ir ieviesti daži 

grozījumi I pielikumā (Vispārēji vielu ekspertīzes un ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu 

(Chemical Safety Report – CSR) izstrādes noteikumi) un II pielikumā (Drošuma datulapu 

(Safety Data Sheet – SDS) sastādīšanas norādījumi). 

 

Izmantojot šādu pieeju, kopējā nostājā ir iekļauta lielākā daļa no Eiropas Parlamenta pirmā 

lasījumā pieņemtiem grozījumiem (157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 

366. un 710. grozījums). 

 

Kopējā nostājā nav iekļauts 365. grozījums, kurā paredzēts, ka ražotāji strādniekiem dotu 

pieeju pa piegādes ķēdi saņemtai informācijai, jo tas ir darba devēju pienākums. Nav pieņemts 

168. grozījums par piegādātāju pienākumiem dod pieeju informācijai par pārdotām vielām, jo 

uz tādu noteikumu būtu jāattiecas vispārējiem noteikumiem par informācijas paziņošanu 

augšup un lejup pa piegādes ķēdi. 

 

V sadaļa – pakārtoti lietotāji 

 

Kopējā nostājā ir izskaidrots izplatītāju un pakārtotu lietotāju uzdevums piegādes ķēdē, jo 

īpaši – kā izgatavotājiem, importētājiem vai pakārtotiem lietotājiem būtu jāreaģē uz izplatītāju 

un/vai pakārtotu lietotāju sniegtu informāciju par apzinātiem lietojumiem. Līdzīgi kā ar 719. 

grozījumu, kopējā nostājā arī izskaidrots, ka pakārtoti lietotāji var piedalīties Vielu 

informācijas forumā (Substance Information Forum – SIEF). Visbeidzot, kopējā nostājā ir 

izskaidrots, kādos gadījumos pakārtotiem lietotājiem būtu jāveic ķīmiskā drošuma ekspertīze 

(Chemical Safety Assessment – CSA) un jāsagatavo ķīmiskā drošuma ziņojums (Chemical  



 
 
 

 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  is 11 
 DG C I   LV 

Safety Report – CSR), konkrēti, nosakot obligātu robežlielumu – 1 tonnu – par kuru mazākam 

daudzumam nav jāsastāda CSR. Visbeidzot, Padome ir nolēmusi kopējā nostājā svītrot Ib 

pielikumu (Preparātu ķīmiskā drošuma ekspertīzes), ņemot vērā to, ka zinātnes metodoloģija, 

kas ir šā pielikuma pamatā, joprojām ir izstrādes stadijā. 

 

Tālab kopējā nostājā nav pieņemti daži Eiropas Parlamenta pirmā lasījumā pieņemti grozījumi 

(169. un 726. grozījums). Attiecībā uz 169. grozījumu, ar ko MVU ieviestu vieglāku 

procedūru, Padomei ir tāds pats viedoklis, ka būtu jāatvieglina šai uzņēmumu grupai uzkrautā 

nasta. Tas ir skaidri pausts 8. apsvērumā (īpaši būtu jāņem vērā REACH potenciālā ietekme uz 

MVU) un 34. apsvērumā (norādes), 73. pantā (MVU ir uzlikti mazāki maksājumi) un 76. 

pantā (Aģentūras sniegta palīdzība). 

 

VI sadaļa – izvērtējums 

 

Padome kopējā nostājā ir nolēmusi izmantot šādu pieeju: 

 

• dokumentācijas izvērtējuma sakarā – atbildība (gan par testēšanas priekšlikumiem, 

gan atbilstības pārbaudēm) ir uzticēta Aģentūrai. Aģentūra varēs pieņemt lēmumu, kā 

labāk izpildīt šos pienākumus, arī par iespēju izmantot ārējus avotus. 

• Būtu jāveic noteikts skaits obligātu atbilstības pārbaužu. Tiesību aktos tas ir noteikts – 

5% no saņemtās dokumentācijas. Pārbaudēs būtu jāpievērš uzmanība tādai 

dokumentācijai (taču ne tikai tādai), kurā iezīmējas vienas un tās pašas vielas 

reģistrētāju dažādi viedokļi, ja visa dokumentācija attiecas uz vielu, kas ir ietverta 

adaptīvā ES mēroga vielu izvērtēšanas plānā, vai – ja par vielām 1 līdz 10 tonnu 

diapazonā nav iesniegta pilnīga VII pielikumā paredzētā informācija. 

• Vielu izvērtējumam ieviesīs vienotu, adaptīvu vielu izvērtēšanas plānu visas ES 

mērogā, kuru Aģentūra sagatavos ar dalībvalstu līdzdalību. 
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• Aģentūra ir atbildīga par vielu izvērtēšanas procesa koordināciju, paļaujoties uz 

kompetentām dalībvalstu iestādēm, kas veic izvērtēšanu. Vajadzības gadījumā 

kompetentas dalībvalstu iestādes var izvērtējumos izmantot specializētus institūtus. 

 

Izmantojot šo pieeju, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji iekļauts 171., 174., 175., 178., 

179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 187., 188., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 

199., 201., 205., 206., 207., 208., 209., 211., 213., 470.rev, 729., 730., 733., 739., 744., 745. 

un 746. grozījums. 

 

Kopējā nostājā nav ietverti grozījumi, kas visu atbildību par vielu ekspertīzi uzkrautu 

Aģentūrai (170., 202., 203., 742. un 743. grozījums), kaut gan kopīgā nostāja ir stipri vien 

pavirzījusies tādā virzienā. Kā norādīts iepriekš, Padome uzskata, ka vislabākais risinājums ir 

Aģentūrai būt atbildīgai par vielu izvērtēšanas koordināciju, paļaujoties uz kompetentām 

dalībvalstu iestādēm, kas veic izvērtēšanu. Ievērojot šo pieeju, Padome atbalsta Eiropas 

Parlamenta viedokli, ka Aģentūrai būtu jāatvēl nozīmīgāka vieta visā izvērtēšanā, piem., 

izstrādājot vielu prioritātes noteikšanas kritērijus un pieņemot adaptīvu Kopienas rīcības 

plānu, kādas vielas jāizvērtē. 

 

177. grozījums – par obligātām konsultācijām ar Eiropas Alternatīvu testēšanas metožu 

apstiprināšanas centru (European Centre for Validation of Alternative Methods – ECVAM), 

pirms pieņemt lēmumus par testiem ar dzīvniekiem – nav tieši iekļauts kopējā nostājā. Tomēr 

13. panta 2. punktā ir paredzēts, ka testu metodes attiecīgi pārskatīs, lai ar dzīvniekiem 

izdarītus testus darītu precīzākus, samazinātu to skaitu vai aizstātu ar citiem paņēmieniem, 

faktiski paredzot to pašu, jo šajā darbā iesaistīsies ECVAM. 

 

Pārējie grozījumi – 173., 176., 186., 189., 194., 198., 200., 204. un 212. – nav iekļauti, jo tie 

nebūtu saderīgi ar kopējā nostājā izmantoto pieeju. 
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VII sadaļa – licenču piešķiršana 

 

Padomes kopējā nostājā ir ietverti dažādi grozījumi, lai stiprinātu licencēšanu, reizē 

nodrošinot, ka noteikumi būtu izmantojami. 

 

Komisijas ierosinātā dokumenta 56. panta a) līdz e) punktā paredzētās licencēšanas jomas nav 

grozītas. Tomēr, ievērojot 217. grozījumu, 56. panta f) punkta formulējums ir precizēts. 

 

Lai vairotu pārskatāmību un nozarei atvieglinātu plānošanu, Aģentūra publicēs sarakstu ar 

vielām, kas atbilst 56. pantā ietvertajiem licencēšanas kritērijiem. Publicētajā sarakstā arī 

norādīs, kādas vielas Aģentūra plāno iekļaut XIV pielikumā. Vielas apzinās un iekļaus 

sarakstā pēc publisku konsultāciju posma. Šis viedoklis ir līdzīgs Eiropas Parlamenta 

viedoklim, ieviešot XIIIa pielikumu un XIIIb pielikumu (215. grozījums). 

Licences piešķirs, ja vielu lietojuma radītos apdraudējumus var pietiekami kontrolēt, vai, ja ir 

pierādīts, ka sociālie un saimnieciskie ieguvumi ir lielāki par attiecīgas vielas lietojuma 

radītiem cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumiem, kā arī, ja nav piemērotu 

alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Ir skaidri pateikts, ka “pietiekamas kontroles” princips 

licenču piešķiršanā nav piemērojams PBT, vPvB vielām vai vielām, kas atbilst 54. panta a) 

līdz c) un f) punktā ietvertajiem kritērijiem, ja tām nevar noteikt drošu lietojuma robežvērtību 

saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu. Ir arī skaidri pateikts, ka Komisija pārskatīs I pielikumu 

divpadsmit mēnešos pēc regulas stāšanās spēkā. 
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Licencēšanas procedūra pati par sevi veicinātu aizvietošanu, jo mazāk kaitīgas vielas nebūtu 

jālicencē. Turklāt, lai vēl vairāk veicinātu drošāku aizstājēju izstrādi, visos licenču 

pieteikumos ietvers esošo alternatīvu analīzi, aplūkojot to radītos apdraudējumus un aizstājēju 

tehnisko un saimniecisko efektivitāti. Turklāt visām licencēm paredzēs pārskatīšanas 

termiņus, un parasti tās pārraudzīs licences turētājs. Pārskatīšanas termiņa ilgumu noteiks 

katrā gadījumā individuāli. 

 

Lai novērstu iespējamu nepilnību šajā regulā, Aģentūra apsvērs vajadzību pēc ES mēroga 

ierobežojumiem vielu lietojumam izstrādājumos, attiecīgo vielu iekļaujot XIV pielikumā. 

 

Ievērojot šo pieeju, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji iekļauts 215., 216., 217., 219., 

223., 226., 227., 229., 235., 236., 237., 241., 242., 243., 245., 470.rev, 471. un 568. grozījums. 

 

Kopējā nostājā nav iekļauts 214. un 232. grozījums, kas prasītu obligātu aizstāšanu, ja ir 

pieejamas piemērotas alternatīvas. Lai sargātu Eiropas ķīmijas rūpniecības nozares 

konkurētspēju, reizē aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi, Padome uzskata, ka 

kopējā nostājā ietvertie pasākumi piedāvā līdzsvarotāku un izmantojamāku risinājumu. 

 

Ievērojot šādu domāšanas principu, kopējā nostājā nav iekļauts 221. grozījums par piecus 

gadus ilgu ierobežojumu saistībā ar pārskatīšanas posmu XIV pielikumā ietvertām vielām, kā 

arī daļa no 235. grozījuma – par piecu gadu termiņu piešķirtām licencēm. 

 

Kopumā vairāki grozījumi (218., 220., 222., 224., 225., 228., 230., 231., 232., 233., 234., 

238., 239., 240., 244. un 246.) nav ietverti kopējā nostājā, jo tie nesaderētu ar Padomes 

izvēlēto pieeju. 
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VIII sadaļa – ierobežojumi 

 

Padome ir kopējā nostājā iekļāvusi pārejas posmu pēc REACH stāšanās spēkā, lai ļautu 

dalībvalstīm atjaunināt tajās spēkā esošos tiesību aktus, kas attiecas uz pašreizējiem 

ierobežojumiem laist tirgū un lietot ķimikālijas. Turklāt ir sniegti paskaidrojumi XV 

pielikumam (Dokumentācija) un XVI pielikumam (Sociālā un saimnieciskā analīze). 

 

Ievērojot šo pieeju, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji ietverts 247., 569., 570., 571., 

572., 789. un 985. grozījums. 

 

248. un 251. grozījums nav ietverts kopējā nostājā. 

 

IX sadaļa – maksājumi 

 

Padome ir ieviesusi jaunu sadaļu, kurā precizēts, ka maksājumus, ko iekasē saskaņā ar šo 

regulu, ievieš ar Komisijas regulu. Jaunajā sadaļā ir ietverts maksājumu princips, arī 

koncepcija, ka daļu no Aģentūras ieņēmumiem pārsūtīs kompetentām dalībvalstu iestādēm, 

kas ir atbildīgas par darbu saskaņā ar REACH. No MVU vienmēr iekasēs mazākus 

maksājumus. 

 

X sadaļa – Aģentūra 

 

Padomes kopējā nostājā šī sadaļa ir izskaidrota vairākos aspektos, tostarp: 

 

• valdē būs pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, 

• ir iekļauts apelācijas procedūru skaidrojums, 

• ir konkrēti noteikts, ka noteikumiem par Aģentūras valodu režīmu būtu jāsaskan ar 

Regulu Nr. 1/58. 
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• Lai izvairītos no neskaidrībām attiecībā uz 2003. gada 13. decembra Lēmumu 

2004/97/EK, kurā noteikts, ka Aģentūrai būtu jāatrodas Helsinkos, Padome ir 

nolēmusi REACH regulā svītrot atsauci uz Aģentūras mītnes vietu (291. grozījums). 

• Aģentūra saņems līdzekļus no Kopienas budžeta, nozares iemaksām, kā arī 

brīvprātīgām dalībvalstu iemaksām. 

 

Ievērojot iepriekš norādīto, kopējā nostājā ir pilnībā, būtībā vai daļēji iekļauts 258., 259., 260., 

261., 265., 266., 270., 285., 288., 291., 293., 294., 418., 796. un 801. grozījums. 

 

Padome nav iekļāvusi grozījumus, kuros bija paredzēts, ka Aģentūrai būtu jāuzņemas visa 

atbildība par REACH īstenošanu (konkrēti – 253., 256. un 795. grozījumu) – vai to daļu 

grozījumu, kuros uzsvērts, ka Aģentūra ir galvenā iestāde REACH regulas darbības jomā 

(260., 261., 262., 263. un 796. grozījumu). 

 

Kopējā nostājā Aģentūrai ir atvēlēta svarīgāka vieta visā izvērtējumu procesā, bet paskaidrots, 

ka vielu ekspertīzes būtu jāveic dalībvalstīm. 

 

Turklāt, 267., 269., 360. un 1037. grozījums nav iekļauts, jo nebūtu pareizi Eiropas 

Parlamentam tieši vai netieši iesaistīties valdes locekļu iecelšanā. 

 

Kopējā nostājā kopumā nav ņemti vērā šie grozījumi: 252., 253., 254., 256., 257., 264., 267., 

269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283., 284., 286., 287., 

288., 289., 290., 292., 295., 795. un 1037. 
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