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Etiķetes piemērs

Drošības datu lapa ķīmiskām vielām
un maisījumiem REACH [1907/2006]
§

Drošības datu lapa ir datēta, un tajā ir šādas pozīcijas:
1. dati par vielu / preparātu un uzņēmējsabiedrību / uzņēmumu;
2. dati par bīstamību;
3. sastāvs / informācija par sastāvdaļām;
4. pirmās palīdzības pasākumi;
5. ugunsdzēsības pasākumi;
6. pasākumi nejaušas izdalīšanās gadījumos;
7. apstrāde un glabāšana;
8. iedarbības ierobežošana / personu aizsardzība;
9. fiziskās un ķīmiskās īpašības;
10. stabilitāte un reaģētspēja;
11. toksikoloģiskā informācija;
12. ekoloģiskā informācija;
13. apsvērumi saistībā ar apglabāšanu;
14. informācija par transportēšanu;
15. reglamentatīva informācija;
16. cita informācija.
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Citas izejvielas – materiālu deklarācijas
§

Vienkāršas

Citas izejvielas – materiālu deklarācijas
§

Informē par noteiktām vielām

Citas izejvielas – materiālu deklarācijas
§

Pilna deklarācija
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REACH pamatprasības
n

Visu vielu reģistrācija (arī maisījumu sastāvā),
kas tiek laistas tirgū > 1t gadā
¨ Drošības

pārskati veselībai un videi bīstamām vielām
> 10 t gadā (pievieno rošības datu lapai)

n

Vielu izvērtēšana (valsts iestādes)
¨ Lietošanas

un tirdzniecības ierobežojumi noteiktām
vielām (REACH un arī citu nozaru likumdošana, piem.
RoHS, WEEE)

n

Atļauju process īpaši bīstamām vielām
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REACH: īpaši bīstamas vielas (57. pants)
n

Licenču nepieciešamības izvērtēšana (SVHC):
¨

1.A un 1.B. kategorijas kancerogēnas, vai mutagēnas, vai
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (CMR)
n

sk. (EK) Nr. 1272/2008 atbilstoši 67/548/EEK 1. un 2. kategorija,

vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT), vai
arī ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar
REACH regulas konkretizētajiem kritērijiem;
¨ vielas, kuras neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, bet par
kurām ir zinātniski pierādījumi par iespējamu nopietnu iedarbību,
piemēram, vielas, kas kaitē endokrīnās sistēmas darbībai (EDS).
¨

n

Lietošana pieļaujama tikai ar atļauju

http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-theauthorisation-list/authorisation-list
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http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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Citas likumdošanas prasības
n

Biocīdi
¨ Biocīdu

Direktīva 98/8/EK un regulas, 2003.gada
15.aprīļa MK noteikumi Nr. 184 ”Prasības darbībām
ar biocīdiem”
¨ Dažādas grupas, t.s.k. koka konservanti
¨ Izmantot var tikai reģistrētus konservantus atbilstoši
instrukcijai!
n

n

Divpakāpju reģistrācija: aktīvo vielu un biocīda produkta
reģistrācija

Augu aizsardzības līdzekļi, ozona slāni
noārdošas vielas
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Auduma
ražotājs

Kokmateriālu
ražotājs

Palīgmateriālu
ražotāji

Informācija piegādes
ķēdē
Mēbeļu ražotājs

Mēbeļu
lietotājs

(skrūves,
kokosšķiedras)

Ķīmisko vielu un
produktu ražotāji
(krāsas,

Atkritumu
apsaimniekotājs

līmes)
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Informācijas piegāde profesionālam lietotājam
(REACH [1907/2006] regula)
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Celtniecības
materiāli
Materiāli (izstrādājumi)

Ķīmiskas vielas un maisījumi

Satur >0,1 %
SVHC vielas
vai kandidātus

Pārējo
vielu
saturs

Klasificēti kā
bīstami

Satur noteiktas vielas*
> 1% (0,1%) masas
vai 0,2% tilp. gāzveida

Pārējo
vielu
saturs

Informē uz
pieprasījumu

Brīvprātīgi

Piegādā
drošības
datu lapu

Piegādā drošības
datu lapu uz
pieprasījumu

Brīvprātīgi

Noteiktas vielas*: Videi vai cilvēka veselībai bīstamas vielas, PBT (noturīgas, bioakumulatīvas,
toksiskas vielas), vPvB (ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas vielas),
SVCH (īpaši bīstamas vielas, kuru lietošanai nepieciešamas atļaujas) un to kandidātus, vielas,
kam noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības
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Pienākums. Un jūsu tiesības?
n
n
n

Vai jūs drīkstat vaicāt vairāk, kā ir pienākums
sniegt?
JĀ!
Bet – varat nesaņemt atbildi:
¨ Meklējiet

piegādātāju, kas jums sniedz atbildi
ar esošo, jo citas prasības jums ir
svarīgākas

¨ Samierinaties
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