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Prasības par informācijas
paziņošanu saindēšanās centriem
Uzņēmumiem, kas laiž tirgū bīstamus maisījumus, informācija par šiem maisījumiem
ir jāiesniedz īpašām dalībvalstu norādītām iestādēm. Saindēšanās centri šo
informāciju izmanto, lai ārkārtas gadījumā sniegtu medicīniskas konsultācijas.
Šādu paziņošanas prasību piemēro no 2020. gada 1. janvāra. Tā pamatojas uz
Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulas VIII pielikumu.
KAM IR PIENĀKUMS PAZIŅOT INFORMĀCIJU?

pakārtotajam lietotājam, kas iesniedz paziņojumu.

Paziņošanas pienākums attiecas uz importētājiem un
pakārtotajiem lietotājiem, kuri laiž tirgū maisījumus,
kas klasificēti kā bīstami cilvēku veselībai vai fizikāli
bīstami. Šis pienākums ietver informācijas sniegšanu
par maisījumiem, kas paredzēti privātai, profesionālai un
rūpnieciskai lietošanai.

Maisījuma tirdzniecības nosaukums vai nosaukumi – ja
piemērojams, arī zīmoli un nosaukuma varianti, kas
norādīti marķējumā.

KĀDS FORMĀTS JĀIZMANTO PAZIŅOŠANAI?
Uzņēmumiem prasītā informācija jāiesniedz, izmantojot
saskaņoto Paziņojuma saindēšanās centriem (PCN)
formātu. Šis formāts ir veidots uz XML bāzes un ir
saderīgs ar IUCLID.

KĀDA INFORMĀCIJA TIEK PRASĪTA?
Visās dalībvalstīs, kur maisījumu laiž tirgū, tiks prasīts
vienāds informācijas kopums.
Kontaktinformācija – nosaukums (vārds, uzvārds), pilna
adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese importētājam vai

Iepakojuma veids un izmērs – iepakojums, ko izmanto, lai
laistu maisījumu tirgū privātai vai profesionālai lietošanai.
Tvertnes veids var būt, piemēram, “pudele”, “kastīte”
vai “aerosola flakons”. Izmērs jānorāda kā nominālais
iepakojuma tilpums vai svars.
Produktu kategorija – kategorija saskaņā ar harmonizēto
Eiropas produktu kategoriju sistēmu (EuPCS). Jāizvēlas
kategorija, kas atbilst paredzētajam produkta lietošanas
veidam, kas var būt, piemēram, “minerālmēsli”, “veļas
mazgāšanas līdzeklis” vai “gaisa kvalitāti uzlabojošs produkts”.
Individuālais maisījuma identifikators (UFI) – kods, ko
izveido UFI ģenerators, piemēram, J200-U0CW-500AQ2DA, ir jānorāda uz produkta marķējuma vai iepakojuma
un jāiekļauj paziņojumā.
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Informācija par bīstamību – maisījuma klasifikācijas pēc
bīstamības cilvēku veselībai un fizikālās bīstamības.

NO KURA DATUMA PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS IR
PIEMĒROJAMS?

Jānorāda arī šādi marķējuma elementi:
• bīstamības piktogrammas;
• signālvārds;
• bīstamības apzīmējumi;
• papildu informācija par bīstamību;
• drošības prasību apzīmējumi.

Datums, no kura pienākums ir piemērojams, ir atkarīgs no
maisījuma galīgā lietošanas veida.
• Maisījumi privātai lietošanai: 2020. gada 1. janvāris.
• Maisījumi profesionālai lietošanai: 2021. gada 1. janvāris.
• Maisījumi rūpnieciskai lietošanai: 2024. gada 1. janvāris.

Toksikoloģiskā informācija – ietver iespējamos veidus, kā
persona varētu tikt pakļauta maisījuma iedarbībai, piemēram,
ieelpojot, norijot, maisījumam nonākot saskarē ar ādu vai
acīm. Šī sadaļa ietver informāciju par iedarbības ilgtermiņa un
īstermiņa ietekmi un simptomiem. Informācija par maisījuma
toksikoloģisko ietekmi ir tāda pati, kā prasīts drošības datu
lapas 11. iedaļā.
Informācija par fizikālķīmiskajām īpašībām – piemēram,
maisījuma agregātstāvoklis, krāsa un pH vērtība.
Pilnīga informācija par maisījuma sastāvu – ietver visas
sastāvdaļas, to koncentrāciju maisījumā un klasifikāciju.
Sastāvdaļas var būt vielas vai maisījumi maisījumos (MiM). Uz
to identificēšanas un koncentrāciju ziņošanas veidu attiecas
īpaši noteikumi.

Ja maisījumam ir vairāk nekā viens no minētajiem lietošanas
veidiem – vai nu tiešajā pielietojumā, vai cita produkta
sastāvā, ko ražo tālākos piegādes ķēdes posmos –, ir
piemērojams agrākais no datumiem. Līdz attiecīgajam
piemērojamības datumam uz maisījumu joprojām attiecas
spēkā esošās valsts prasības par informāciju.
Maisījumi, par kuriem jau ir paziņots saskaņā ar valsts
tiesību aktiem, ir derīgi līdz 2025. gada 1. janvārim. Ja
līdz tam datumam maisījums tiek mainīts, uzņēmumam
ir jāiesniedz paziņojums saskaņā ar VIII pielikumā
noteiktajām jaunajām informācijas prasībām.

2. sintezētājs

1. sintezētājs

Sākotnējais maisījums

Maisījumi lietošanai tikai rūpnieciskās ražotnēs –
ierobežotas informācijas iesniegšanas iespēja ļauj sniegt
mazāk informācijas par maisījuma sastāvu, kā norādīts
drošības datu lapā, ja, piezvanot uz tālruņa numuru,
tiek nodrošināta ātra piekļuve pilnai informācijai par
maisījumu. Saindēšanās centriem jāspēj piekļūt šim
numuram 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Privāta galīgā lietošana
Jāpaziņo no 2020. gada

PAPILDU INFORMĀCIJA
Plašākus norādījumus, palīgmateriālus un rīkus
skatiet ECHA Saindēšanās centru tīmekļa vietnē:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/lv
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Profesionāla galīgā lietošana
Jāpaziņo no 2021. gada
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Paziņošanas pienākums ir atkarīgs no
galīgās lietošanas veida

3. sintezētājs

Rūpnieciska galīgā lietošana
Jāpaziņo no 2024. gada

