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REACH 2018 — Sadarbojieties, lai kopīgi 
lietotu datus un dalītu ar tiem saistītās 
izmaksas 

Datu kopīga lietošana uzņēmumiem, kas reģistrē to pašu vielu, ir viens no 
REACH regulas būtiskākajiem aspektiem. Šādā veidā reģistrētāji var samazināt 
izmaksas un novērst nevajadzīgus testus, jo īpaši ar mugurkaulnieku 
dzīvniekiem. 

Helsinki, 2016. gada 1. marts. Organizatorisku jautājumu risināšana ar saviem 
līdzreģistrētājiem — svarīgs solis ceĜā uz veiksmīgu REACH reģistrāciju. Šis darbs būs 
galvenokārt atkarīgs no tā, vai viela jau ir vai nav reģistrēta. REACH CeĜveža 2018. gadam 
trešais posms ir sadarbības izveidošana. 

Ja viela vēl nav reģistrēta, līdzreģistrētājiem par šo vielu ir jāizveido jauns informācijas 
apmaiĦas (SIEF)* forums. Tas savukārt nozīmē vienošanos par praktisku sadarbības izveidi, 
kopīgu pieejamo zinātnisko datu lietošanu un izlemšanu, kā tiks aizpildīti trūkstošie dati pirms 
kopīgās reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas. Tāpat uzĦēmumiem ir 
jāsadala izmaksas starp SIEF dalībniekiem taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā. 
 
Ja viela jau ir reģistrēta, iespējams, ka dokumentācijas sagatavošanas darbi jau ir izdarīti 
un jaunie reģistrētāji var sazināties ar SIEF dalībniekiem, lai kĜūtu par vienotas iesniegtās 
dokumentācijas daĜu. Šiem reģistrētājiem būs jārisina sarunas ar citiem, lai iegūtu piekĜuvi 
nepieciešamajiem datiem un kopīgi dalītu ar tiem saistītās izmaksas. 
 
Reģistrētājiem jādara viss iespējamais, lai nepieĜautu jaunus testus ar dzīvniekiem, pilnībā 
izmantojot alternatīvas testiem ar dzīvniekiem. Tāpat tiem ir jāapzinās, ka ECHA nepieĦems 
reģistrācijas dokumentāciju, kurā dati acīmredzami nebūs kopīgi lietoti. Jāievēro datu, kas nav 
pieejami SIEF, īpašumtiesības un jāsedz ar tām saistītās izmaksas. 
 
Tagad ECHA tīmekĜa vietnē ir pieejami praktiski ieteikumi jaunajiem SIEF dalībniekiem un 
sarunām ar esošajiem reģistrētājiem. 

REACH CeĜveža 2018. gadam trešā posma tīmekĜa seminārs norisināsies trešdien, 2. martā 
plkst. 11:00 (pēc Helsinku laika). Tā laikā uzĦēmumi gūs izpratni par uzdevumiem, kas jāveic 
SIEF dalībniekiem, lai sagatavotu reģistrācijas dokumentāciju. Tāpat tiks skaidrots, ko nozīmē 
taisnīga un pārskatāma datu un izmaksu dalīšana nediskriminējoša veidā saistībā ar REACH 
reģistrāciju un jauno Īstenošanas regulu par kopīgu datu iesniegšanu un datu kopīgu lietošanu. 
Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus ECHA ekspertiem. 

* SIEF ir īpaša grupa, kurā ietilpst vienas un tās pašas vielas reģistrētāji un provizoriskie reģistrētāji. ViĦi dalās ar 
datiem SIEF ietvaros REACH reģistrācijai. 



 
Pamatinformācija 
Pēdējais REACH reģistrācijas termiĦš iestāsies 2018. gada 31. maijā. Šis termiĦš attiecas uz 
uzĦēmumiem, kas ražo vai importē ėīmiskās vielas mazos apjomos no 1 līdz 100 tonnām gadā. 
 
ECHA REACH 2018. gada CeĜvedis sadala reģistrāciju septiĦos posmos un raksturo katra 
posma starpposma rezultātus, kā arī atbalsta pasākumus, ko Aģentūra  
plāno nodrošināt reģistrētājiem. 
 
UzĦēmumiem jāsāk gatavoties savlaicīgi. ECHA REACH 2018 tīmekĜa vietnēs piedāvā „vienas  
pieturas aģentūras” principu visam materiālam, lai palīdzētu uzĦēmumiem sagatavoties. 
 
Papildu informācija 

Reģistrējiet tagad — REACH 2018 tīmekĜa seminārs 2. martā: organizatorisko jautājumu 
risināšana kopā ar saviem līdzreģistrētājiem — SIEF pārvaldība un kopīga datu lietošana 
http://www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-
2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-
andhttp://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-
2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing 
 
REACH 2018 tīmekĜa vietnes, brošūra un informatīvā lapa 
http://echa.europa.eu/reach-2018 

Atbalsts — reģistrācija 
http://echa.europa.eu/support/registration 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/9 (2016. gada 5. janvāris) par datu kopīgu 
iesniegšanu un datu kopīgu lietošanu (EurLex) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009 

Meklējiet reģistrētās vielas 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

Darba uzsākšana ar ES normatīvajiem aktiem ėīmisko 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 plašsaziĦas līdzekĜiem 
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018 

REACH 2018 LinkedIn vietnē 
https://www.linkedin.com/company/reach-2018 

Twitter #REACH2018 
https://twitter.com/hashtag/reach2018 


