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REACH 2018 — novērtējiet savas vielas, lai 
pierādītu drošu lietošanu 

Uzņēmumiem, kas reģistrē vienu un to pašu vielu, ir jāsadarbojas, lai 
sagatavotu un kopīgi lietotu informāciju par šīs vielas lietošanas veidiem, 
radītajiem apdraudējumiem un riskiem nolūkā pierādīt tās drošu lietošanu. 
Ja ir jāiegūst jauni dati, veicot testus ar dzīvniekiem, vienmēr vispirms ir 
jāapsver alternatīvas. Visa informācija ir jāpaziņo reģistrācijas dokumentācijā 
un jāiesniedz ECHA līdz 2018. gada 31. maijam. 

Helsinki, 2016. gada 19. jūlijs. Uzņēmumiem, kas reģistrē vienu un to pašu vielu, ir jāsavāc 

visa pieejamā informācija par šo vielu, jākonstatē trūkstošie dati un jāizlemj, kā tos aizpildīt 

vielu informācijas apmaiņas forumā (SIEF)*. Šis darbs ir vissvarīgākā daļa, sagatavojoties 

REACH reģistrācijai, jo uzņēmumi izmanto šo informāciju, lai pierādītu savas vielas drošu 

lietošanu cilvēka veselībai un videi. Vielu radītā apdraudējuma un risku novērtēšana ir ECHA 

REACH 2018. gada ceļveža ceturtais posms. 

Uzņēmumiem pēc iespējas ātrāk ir jāsāk tiem nepieciešamās informācijas apkopošana. Tiem 

vispirms jāizpēta, kāda informācija ir svarīga to vielas reģistrācijai. Tas ir atkarīgs no vielas 

īpašībām un ražošanas vai importēšanas apjoma: jo lielāks apjoms, jo nepieciešams lielāks 

informācijas daudzums. Pēc tam uzņēmumi var konstatēt trūkstošos datus, kas jāaizpilda, 

apmainoties ar esošajiem datiem vai iegūstot jaunus datus. 

Pirms pasūtīt jaunus testus ar mugurkaulniekiem, vispirms ir pilnībā jāizmanto alternatīvas 

metodes. Jebkādiem pielāgojumiem standarta informācijas prasībām ir jābūt pietiekami 

pamatotiem reģistrācijas dokumentācijā. 

Tagad ECHA tīmekļa vietnē ir praktiski padomi par informācijas prasībām ķīmiskajām vielām ar 

mazu tonnāžu, par to, kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem, kā arī par 

informācijas savākšanas veidiem. ECHA publicē arī jaunu praktisko ceļvedi par REACH 

informācijas prasībām MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem. 

REACH 2018. gada ceļveža trešā posma tīmekļa seminārs norisināsies trešdien, 20. jūlijā 

plkst. 11.00 (pēc Helsinku laika). Tas uzņēmumiem sniegs izpratni par to, kādu veidu dati tiem 

ir jāsavāc tonnāžai, ko tie vēlas reģistrēt. Tas arī pievērsīs īpašu uzmanību tam, kas 

reģistrētājiem ir jādara pirms jebkuru jaunu datu iegūšanas par savu vielu. Visbeidzot, tas 

sniegs praktiskus padomus par to, kā aizpildīt trūkstošos datus un kā līdzreģistrētāji ir iesaistīti 

šajā kopīgajā darbā. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus ECHA ekspertiem. 

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



Pamatinformācija 

Pēdējais REACH reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs. 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 savlaicīgi. ECHA REACH 2018. gada tīmekļa vietnēs piedāvā 

„vienas pieturas aģentūras” principu visam materiālam, lai palīdzētu uzņēmumiem 

sagatavoties. 

 

 

Papildu informācija 

Reģistrējiet tagad — REACH 2018. gada tīmekļa seminārs 20. jūlijā: Novērtējiet bīstamību un 

risku 

http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-

assess-hazard-and-ri-1 

REACH 2018. gada tīmekļa vietnes, brošūra un informatīvā lapa 

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

Atbalsts — kāda informācija jums nepieciešama 

http://echa.europa.eu/lv/support/registration/what-information-you-need 

Praktiskās rokasgrāmatas: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides 

Praktiska rokasgrāmata MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem 

Kā izmantot alternatīvas testēšanai ar dzīvniekiem, lai izpildītu jūsu informācijas prasības 

(apvieno piecas praktiskās rokasgrāmatas par to, kā paziņot datus) 

Kā ziņot par (Q)SAR 

 

Darba uzsākšana ar ES normatīvajiem aktiem ķīmisko vielu jomā 

http://echa.europa.eu/lv/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://www.linkedin.com/company/reach-2018 

Twitter #REACH2018 

https://twitter.com/hashtag/reach2018 
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