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REACH 2018 reģistrācijas 
7 soļi
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1. Pārziniet savu portfeli;

2. Atrodiet savas reģistrācijas dalībniekus;

3. Koordinējiet darbu ar citiem 
reģistrācijas dalībniekiem;

4. Novērtējiet bīstamību un riskus;

5. Sagatavojiet reģistrācijas pieteikumu kā 
IUCLID dokumentāciju;

6. Iesniedziet reģistrācijas dokumentāciju;

7. Regulāri atjaunojiet dokumentāciju.



REACH 2018 reģistrācijas 4. solis «Novērtējiet 
bīstamību un risku»
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Galvenie uzdevumi:

1. Apzināt reģistrācijai nepieciešamās informācijas 
prasības;

2. Apkopot datus par vielas bīstamību;

3. Vienoties par vielas klasifikāciju un marķēšanu 
SIEFa ietvaros;

4. Apkopot informāciju par vielas lietošanas 
veidiem;

5. Izvērtēt riskus un riska pārvaldības pasākumus.



1. Reģistrācijai nepieciešamās informācijas prasības
Standarta reģistrācijas dokumentācija -

4

sastāv no divām daļām – kopīgi un individuāli iesniedzamās.

Kopīgā daļa

• vielas Identifikācijas profils (SIP)

• fizikāli ķīmiskās īpašības;

• vielas ietekme uz vidi;

• vielas ietekme uz cilvēka veselību;

• informācija par klasifikāciju un 
marķēšanu.

Individuālā daļa

• dati, kas identificē vielu;

• informācija par vielas lietošanu un 
lietošanas apstākļiem visā vielas 
dzīves ciklā

!! Ja ir atbilstošs pamatojums, atsevišķu informāciju no kopīgās daļas var iesniegt 
individuāli.
!! Var būt atšķirīga klasifikācija piemaisījumu vai citu iemeslu dēļ.
!! Starpproduktiem stingri kontrolētos apstākļos  - pietiek ar pieejamo informāciju.

Kopīgā vai individuālā daļa
• Ķīmiskās drošības ziņojums, ja 

piemērojams.



Informācijas prasības
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1. Ja vielu ražo vai 
importē 1-10 tonnas 
gadā.

• Fizikāli ķīmiskās īpašības;
• Toksiskā un ekotoksiskā 

bīstamība– tests ar 
mugurkaulniekiem – ja nav 
citu iespēju iegūt datus, 
vispirms jāiesniedz ECHAi
testēšanas priekšlikums!!!

REACH VII pielikums



Samazinātās informācijas prasības- III pielikums
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Ja esoša viela tiek importēta/ražota 1-10t/gadā un:

• NAV kancerogēna, mutagēna vai toksiska reproduktīvajai sistēmai 
(KMR, 1A vai 1B kategorija), noturīga, bioakumulatīva un toksiska
(PBT) vai ļoti noturīga, ļoti bioakumulatīva (vPvB), un

• ar dispersīvu vai difūzu lietošanas veidu NAV jāklasificē kā bīstama 

cilvēka veselībai vai bīstama videi saskaņā ar CLP regulu.

 Var sniegt informāciju tikai par 
fizikāli ķīmiskām īpašībām. 

 IUCLIDā jāiekļauj pamatojums.

 Sniedzot informāciju par visiem VII 
pielikumā prasītiem parametriem, 
nav jāmaksā reģistrācijas maksa 
(Maksājuma regula (ES) 2014/864).

 IUCLIDā jāpieprasa nodevas 
atcelšana. Pamatojumu nevajag.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0864&from=EN


Kā noteikt, vai var vielai var piemērot 
samazinātās informācijas prasības? 
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• Vai vielu ražo/importē 1-10t/gadā?

• Ja viela reģistrēta → informācija SIEFā; vai viela atbilst III 
pielikuma kritērijiem?

• Pārbaudiet, vai viela atrodas III pielikuma sarakstā. Arī 
piemaisījumus, piedevas, citas daudzkomponentu vielas 
sastāvdaļas;

• Pārbaudiet klasificēšanas un marķēšanas saraksta ierakstus;

• Pārbaudiet eksperimentālos datus un datu pārbaudes 
alternatīvas (piemēram, QSAR, in vitro testi)

Secinājumi: vai var piemērot samazinātās informācijas prasības?

!!! Var neņemt vērā III pielikuma sarakstā minēto, taču jāsniedz pietiekams pamatojums, 
kāpēc tomēr var piemērot samazinātās informācijas prasības.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database


Informācijas prasības
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2. Ja vielu ražo vai 
importē 10-100 tonnas 
gadā.

REACH 
VII+VIII 

pielikums

Ķīmiskās 
drošības 
ziņojums 

(CSR)



2. Datu apkopošana par vielas bīstamību.
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2. Datu apkopošana par vielas bīstamību.
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• Noderīgu informāciju par vielas ķīmiskām un fizikālām 
īpašībām var atrast rokasgrāmatās. Tas tiek pieņemts, ja ir 
pietiekami neatkarīgi informācijas avoti.

• Atsaucēm uz izmantotiem datiem jābūt likumīgiem. Jāievēro
datu aizsardzības noteikumi. Ja nav skaidrs, vai datus var
izmantot bez maksas, sazinieties ar datu īpašnieku!

• Lai veiktu testus par vides vai cilvēka veselības īpašībām,
testēšanas laboratorijai ir jāievēro laba laboratorijas prakse
(GLP), savukārt fizikāli ķīmisko īpašību testēšanai to neprasa.

• Testa metodikai jābūt atbilstošai, un testam jābūt 
piemērotam Jūsu vielai. Vairāk par testēšanas standartiem un 
pielāgojumiem «Praktiskā rokasgrāmatā MVU vadītājiem un 
REACH koordinatoriem ».

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_lv.pdf/81fa8ce8-9b80-4173-b350-82501bb7d5ab


2. Datu apkopošana par vielas bīstamību.
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Testi, kuri prasīti IX 
un X pielikumā

Visi testi, ar 
mugurkaulniekiem

Testēšanas 
priekšlikums ECHAi

PĒC priekšlikuma 
apstiprināšanas – testa veikšana

Testi ar 
mugurkaulniekiem 

– tikai kā pēdējā 
iespēja!!!



Testi ar mugurkaulniekiem – kā pēdējā iespēja
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Lai izvairītos no šo testu veikšanas, izmantojiet:

• datu kopīgu lietošanu SIEFa ietvaros;

• pielāgojumus.

!! Lai piemērotu pielāgojumus, svarīgs ir pamatojums!! 
Dokumentācijā paskaidrojiet, kāpēc, piemēram, QSAR aprēķini sniedz uzticamus 
datus.

Praktiskā rokasgrāmata. Kā izmantot testu ar mugurkaulniekiem alternatīvas, 
lai izpildītu REACH reģistrācijas informācijas prasības.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/practical_guide_how_to_use_alternatives_lv.pdf/884eeb48-ae0b-42c9-a76b-0bb46e4aef7f


Pielāgojumi REACH regulas kontekstā
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Specifiskie noteikumi

Vispārīgie noteikumi

• 2. aile REACH VII – X 
pielikumā.

• Testēšana nav tehniski iespējama;
• Testēšana nav nepieciešama, ja ir pierādīta 

neliela iedarbība;

• REACH regulas XI pielikums Esošo datu 
izmantošana

Apliecinājumu 
nozīme

(Q)SAR modeļi

In vitro
metodes

Vielu grupēšana 
un “aplūkot 
līdzīgu” pieeja 

• Testēšana nav zinātniski nepieciešama



Pielāgojumi – apliecinājumu nozīme
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Kas tas ir?
• Vairāku neatkarīgu informācijas avotu izmantošana, lai sniegtu 

pietiekamus pierādījumus informācijas prasību izpildei.

Kad izmanto?
• Ja ar vienu pierādījumu avotu nepietiek, lai nodrošinātu 

informācijas prasību. Piemēram, pētījumam ir nepilnības.
• Ja atsevišķos pētījumos sniegti atšķirīgi vai pretrunīgi secinājumi.

Piemērs
• Prasību izpildei, iesniedziet in vitro, ar «aplūkot līdzīgu» un (Q)SAR 

modeli iegūtos datus. Iesniedziet arī attiecīgos pamatojumus un 
pierādījumus.

Papildu informācija: ECHA mājaslapā

https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/weight-of-evidence


Pielāgojumi – (Q)SAR modeļi
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Kas tas ir?
• Struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (QSAR) modeļi - matemātiski 

modeļi, kas prognozē vielu īpašību parametrus, balstoties uz to ķīmisko 
struktūru. Gan maksas, gan bezmaksas programmas.

Kad izmanto?
• Labi rezultāti prognozējot vienkāršākas īpašības, piemēram, fizikāli ķīmiskās.

Rokasgrāmatā par katru 
parametru norādīts, vai 

(Q)SAR var piemērot

• Izmantojiet bezmaksas programmatūru QSAR Toolbox – vielu kategorizēšanas un 
“aplūkot līdzīgu” pieejas izmantošanas iespējas.

Vairāk informācijas šeit un 
Praktiskajā rokasgrāmatā

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_lv.pdf/81fa8ce8-9b80-4173-b350-82501bb7d5ab
https://www.qsartoolbox.org/
https://www.qsartoolbox.org/
https://www.qsartoolbox.org/
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/qsar-models
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_report_qsars_lv.pdf/b519163d-914e-477f-9cad-f07f387cdd19


Pielāgojumi – in vitro testi
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Kas tas ir?
• In vitro (latīņu – glāzē) tests nozīmē, ka to veic ārpus dzīva 

organisma un ka tajā parasti izmanto izolētus audus, orgānus vai 
šūnas.

Kad izmanto?
• Piemērotas in vitro metodes var būt izmantotas kā pielāgojumi;
• Dažām īpašībām in vitro metodes ir noteiktas kā standarta 

informācijas prasības, piemēram, ādas/acu kairinājums.

Piemērs:
Neitrāli sarkanā uzņemšanas tests: sniedz norādes par zīdītāju akūto 
toksicitāti, kā daļa no apliecinājuma nozīmes apsvērumiem. 

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā

https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/in-vitro-methods


Pielāgojumi - vielu grupēšana un analoģijas 
princips
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Kas tas ir?

• Dati par vienu vai vairākām vielām tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju 
par «mērķa» vielas īpašībām.

Kad izmanto?

• Lietderīga metode, ja pieejami kvalitatīvi dati par līdzīgu vielu.

Rokasgrāmatā par katru 
parametru norādīts, vai 

šo pielāgojumu var 
piemērot

Papildus informācija: ECHA mājaslapā;
• Palīgmateriāli par grupēšanas un analoģijas metodēm: 1. daļa; 2. daļa;
• Materiāls par vērtēšanas sistēmu pēc analoģijas principa (RAAF)

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_lv.pdf/81fa8ce8-9b80-4173-b350-82501bb7d5ab
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/read_across_introductory_note_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/read_across_example_1_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/raaf_en.pdf/614e5d61-891d-4154-8a47-87efebd1851a


3. Vienošanās par vielas klasifikāciju un 
marķēšanu SIEF ietvaros
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Klasifikācija  un 
marķēšana (C&L)

Fizikālās īpašības
Vidi ietekmējošas 

īpašības
Cilvēka veselību 

ietekmējošas īpašības

Nepieciešams 
iedarbības 
izvērtējums

Iespējama 
licencēšana

Sekas, kas izriet 
no citiem 

likumdošanas 
aktiem



Klasifikācija– kas ir jāņem vērā?
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• Ja ir vielai ir noteikta saskaņotā klasifikācija, tā ir 
obligāti jāizmanto (datu tabula CLP VI pielikumā);

• Iespējams Jums būs jāpārskata vielas 
klasifikācija, ņemot vērā apkopoto informāciju, 
kas nepieciešama reģistrācijai;

• Mērķis – vienošanās par klasifikāciju SIEFa
ietvaros;

• Vielas piemaisījumi var būt iemesls atšķirīgai 
klasifikācijai.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp


Klasifikācija – kas ir jādara?
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Klasifikācija – kā to izdarīt?
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• Visi klasificēšanas kritēriji ir aprakstīti CLP 
regulā;

• Vairāk informācijas: Vadlīnijas par CLP kritēriju 
piemērošanu.

eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20150601&from=lv
https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf/58b5dc6d-ac2a-4910-9702-e9e1f5051cc5


4. Informācijas apkopošana par vielas lietošanas 
veidiem
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Nozares lietošanas kartes
Informācija 
uzņēmumā

Tieša saziņa ar 
klientiem

Informācija par lietošanas veidiem, kas nepieciešama reģistrācijai

• Ietveriet tikai reālos lietošanas veidus;
• Katram lietošanas veidam IUCLID 6 rīkā savs ieraksts;
• Sagatavojiet lietošanas veidu aprakstus rūpīgi;
• Norādiet konkrētus lietošanas veidus (patērētāju lietošanas veidi, 

izstrādājumos, starpposma lietošanas veidi utt.);
• Šī informācija ir svarīga, ja Jums jāveic ķīmiskās drošības ziņojums (CSR).

Vairāk informācijas: ECHA mājaslapā

https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept
https://echa.europa.eu/support/registration/strategy-for-gathering-your-data/collecting-information-on-uses


4. Risku izvērtēšana un riska pārvaldības 
pasākumi
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1-10 tonnas/gadā
CSR nav nepieciešams

10-100 tonnas/gadā
CSR ir nepieciešams

Vielai nav bīstamība 
saskaņā ar CLP, nav 
PBT/vPvB

• Informācija par 
lietošanas veidu un 
iedarbību

• Norādījumi drošai 
lietošanai

• Bīstamības izvērtējums
• PBT/vPvB izvērtējums

Vielai ir bīstamība vai ir 
PBT/vPvB

• Informācija par 
lietošanas veidu un 
iedarbību

• Norādījumi drošai 
lietošanai

• Bīstamības izvērtējums
• PBT/vPvB izvērtējums
• Iedarbības izvērtējums
• Iedarbības scenārijs
• Riska raksturojums

PBT – noturīgs, bioakumulatīvs, toksisks.
vPvB -ļoti noturīgs, ļoti bioakumulatīvs.



Ķīmiskās drošības ziņojums (CSR) -
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pierāda, ka vielas iedarbība, to ražojot un lietojot, tiek attiecīgi 
kontrolēta, piemērojot riska pārvaldības parametrus.

Reģistrācijas 
dokumentācija

Ķīmiskās 
drošības 
ziņojums 

(CSR)

Ķīmiskās 
drošības 

novērtējums 
(CSA)

Iedarbības 
scenāriji

Saskaņā ar REACH 10. un 14. pantu, I 
pielikumu

Paplašinātās DDL



Ķīmiskās drošības 
ziņojums (CSR)
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Papildu informācija:
• Praktiska rokasgrāmata MVU 

vadītājiem un REACH
koordinatoriem (6.nodaļa);

• Vadlīnijas par informācijas prasībām 
un ķīmiskās drošības novērtējumu;

• Ķīmiskās drošības 
ziņojums/Iedarbības scenārija ceļa 
karte;

• Iedarbības scenāriju praktiskie 
piemēri;

• CSR un iedarbības scenāriju 
veidnes;

• Iedarbības scenāriju datu apmaiņas 
tīkls.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_lv.pdf/81fa8ce8-9b80-4173-b350-82501bb7d5ab
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/support/practical-examples-of-exposure-scenarios
https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats?panel=csr-templates#csr-templates
https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats?panel=es-templates#es-templates
https://echa.europa.eu/about-us/exchange-network-on-exposure-scenarios


Chesar rīks -
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ir ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) un ķīmiskās 
drošības ziņojuma (CSR) sagatavošanas un 

ziņošanas rīks. Sagatavo iedarbības scenārijus.

• Pieejams bez maksas;
• CSA tiek izveidots standartizēts, izmantojot 

saskaņoto formātu;
• Datu apmaiņa ar IUCLID.

Vairāk informācijas: CHESAR

https://chesar.echa.europa.eu/


Praktiskie apsvērumi pirms testēšanas
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LAIKS VIELAS DAUDZUMS testu veikšanai:
• 1-10 tonnu reģistrācijai  - apm. 1kg
• 10-100 tonnu reģistrācijai – 10-15kg (līdz 

vairāk nekā 215kg)

IZMAKSAS

Vairāk informācijas: ECHA mājaslapā

https://echa.europa.eu/support/registration/strategy-for-gathering-your-data/practical-considerations-before-testing


Papildus informācija:

28

• ECHAs mājaslapa: REACH 2018;

• Webinārs: REACH 2018 4. solis

• Praktiska rokasgrāmata MVU vadītājiem un 
REACH koordinatoriem;

• Vadlīnijas par reģistrāciju.

https://echa.europa.eu/reach-2018
hhttps://www.youtube.com/watch?v=m7Pfe15E_XE&feature=youtu.be
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_lv.pdf/81fa8ce8-9b80-4173-b350-82501bb7d5ab
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_lv.pdf


Paldies par uzmanību!

Natālija Jaunkalne
LVĢMC

Maskavas iela 165, Rīga 
Tel.: + 371 67032027 

E-pasts: reach@lvgmc.lv
www.lvgmc.lv


