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REACH 2018 — reģistrācijas dokumentācijas 
sagatavošana IT formātā 

Iepriekšējos posmos apkopotā informācija par vielas identitāti, 
apdraudējumiem, lietošanas veidiem un riskiem reģistrācijas dokumentācijā 
ir jāiesniedz standartizētā IT formātā. Šim nolūkam ECHA nodrošina 
bezmaksas programmatūras, ko sauc par IUCLID, lejupielādi. Vienkāršākos 
gadījumos dokumentāciju var sagatavot arī ECHA dokumentācijas 
iesniegšanas rīkā REACH-IT. 

2016. gada 3. oktobris, Helsinki — reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana ir ECHA 

REACH 2018. gada Ceļveža piektais posms. Uzņēmumiem, kuri reģistrē to pašu vielu, 

ieteicams turpināt sadarbību šajā dokumentācijas sagatavošanas posmā. 

IT iesniegšanas formātā var sagatavot divu veidu dokumentāciju — galvenā reģistrētāja 

dokumentāciju, kurā iekļaujama galvenā reģistrētāja uzņēmuma specifiskā informācija un 

informācija, par kuru panākta vienošanās ar visiem reģistrētājiem, piemēram, par vielas 

klasifikāciju un marķēšanu un (izvērstās) izpētes kopsavilkumiem. Pārējiem kopīgi 

iesniedzamās dokumentācijas dalībniekiem nepieciešams izveidot dalībnieka reģistrācijas 

dokumentāciju, kurā jābūt norādītai sava uzņēmuma specifiskai informācijai, piemēram, 

precīzai vielas identitātei un tās lietošanas veidiem. 

Galvenā reģistrētāja dokumentāciju var sagatavot tikai jaunajā IUCLID 6 programmatūrā, kura 

IUCLID tīmekļa vietnē ir pieejama bez maksas. Dalībnieka reģistrācijas dokumentāciju var 

sagatavot gan IUCLID 6 programmatūrā, gan arī jaunajā REACH-IT rīkā, bez nepieciešamības 

instalēt IUCLID. Šos jaunās paaudzes rīkus ir pārbaudījuši nozares lietotāji, kuri ir 

apstiprinājuši, ka šie rīki salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes rīkiem ir vieglāk izmantojami. 

IUCLID 6 rīkā iekļauta paplašinātas palīdzības sistēma, kura jau drīzumā būs pieejama 

23 ES valodās. Šī sistēma nodrošinās lietotājam mērķtiecīgu palīdzību saistībā ar datu 

ievadīšanu. Reģistrētāji, izmantojot IUCLID pieejamo pārbaudes rīku, ko sauc par validācijas 

palīgrīku, var pārbaudīt informācijas pilnīgumu. Tāpat šis rīks ziņo par iespējamām 

neatbilstībām, kuras var novērst vēl pirms reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas ECHA. 

Tagad ECHA tīmekļa vietnē var atrast informāciju par IUCLID programmatūras lietošanas 

uzsākšanu un praktiskus ieteikumus par dokumentācijas sagatavošanu IUCLID vai REACH-IT. 

Tāpat drīzumā 23 ES valodās būs pieejamas IUCLID 6 un REACH-IT 3 lietotāja rokasgrāmatas. 

 

REACH 2018. gada Ceļveža piektā posma tīmekļa seminārs norisināsies otrdien, 4. oktobrī, 

plkst. 11.00 (pēc Helsinku laika). Tā laikā dalībnieki varēs noskaidrot, kā dažādos posmos 

sagatavot reģistrācijas dokumentāciju IUCLID. Tāpat dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā 



instalēt programmatūru un kā pārbaudīt, vai ir ievadīta visa nepieciešamā informācija. 

Dalībnieki saņems norādes, kā reģistrācijas dalībnieks var sagatavot savu dokumentāciju 

REACH-IT. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus ECHA ekspertiem. 

 

Pamatinformācija 

Pēdējais REACH reģistrācijas termiņš iestāsies 2018. gada 31. maijā. Šis termiņš attiecas uz 

uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas mazos apjomos no 1 līdz 100 tonnām gadā. 

 

ECHA REACH 2018. gada Ceļvedis sadala reģistrāciju septiņos posmos un raksturo katra 

posma starpposma rezultātus, kā arī atbalsta pasākumus, ko Aģentūra plāno nodrošināt 

reģistrētājiem. 

 

Uzņēmumiem jāsāk gatavoties laicīgi. ECHA REACH 2018. gada tīmekļa vietnēs piedāvā 

„vienas pieturas aģentūras” principu visiem materiāliem, lai palīdzētu uzņēmumiem 

sagatavoties. 

 

 

Papildu informācija 

Reģistrējieties tagad — REACH 2018. gada tīmekļa seminārs 4. oktobrī — reģistrācijas 

dokumentācijas sagatavošana IUCLID formātā 

https://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-

2018-prepare-your-registration-as-a-iuclid-dossier 

REACH 2018. gada tīmekļa vietnes, brošūra un informatīvā lapa 

http://echa.europa.eu/reach-2018 

Atbalsts — reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana 

https://echa.europa.eu/support/registration/creating-your-registration-dossier 

IUCLID 6 lejupielāde 

https://iuclid6.echa.europa.eu/download 

REACH un CLP dokumentācijas sagatavošanas rokasgrāmatas (tulkojumi būs pieejami 

2016. gada oktobrī) 

https://echa.europa.eu/manuals 

Darba uzsākšana ar ES normatīvajiem aktiem ķīmisko vielu jomā 

http://echa.europa.eu/support/getting-started 

Palīdzības dienesti 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/ 

ECHA apkārtraksts — REACH 

http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach 

Pamatinformācija plašsaziņas līdzekļiem 

http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018 

2018. gada REACH vietnē LinkedIn 

https://linkedin.com/company/reach-2018 

Twitter #REACH2018 

https://twitter.com/hashtag/reach2018 
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