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1. REACH regula:
 Lomu identificēšana:
 Vielas ražotājs/importētājs/pakārtots lietotājs;
 Pakārtota lietotāja pienākumi.

2. REACH reģistrācija:
 REACH reģistrācija (1-100 t/gadā):
 Termiņi;
 REACH 2018 reģistrācijas 7 soļi (pamatā 1.-3. 

solis).
3. Citas REACH un CLP regulas prasības.
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Saturs

03.03.2017.



REACH regula (EK) Nr. 1907/2006

R – Reģistrācija

E – Izvērtēšana

A – Licencēšana un ierobežošana

Ch – Ķīmiskās vielas
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Google attēli

REACH stājās spēkā 
2007. gada 1. jūnijā.

REACH mērķi:

Cilvēka veselības un 
vides aizsardzība

ES ķīmiskās 
rūpniecības 
stiprināšana

Ķīmisko vielu brīvā 
aprite

Alternatīvu 
ieviešana

03.03.2017.



• Viela: ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti 
savienojumi, arī tā stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos 
procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji, kurus var atdalīt, 
neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu.

• Maisījums: maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām 
vielām.

• Starpprodukts: viela, ko ražo ķīmiskai pārstrādei, un pārstrādē šo vielu 
izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk - "sintēze”). Atsevišķi 
izdala: neizolēts starpprodukts, ražotnē izolēts starpprodukts, transportēts 
starpprodukts.

03.03.2017. 4

Kas ir viela REACH izpratnē?

Vielas

Maisījums
Reģistrē ķīmiskās 

vielas*!!!

Google attēli

*Tajā skaitā arī starpproduktus, uz kuriem attiecas 
būtiski mazāks informācijas apjoms.



Ražotājs: 
ražo vielu

Importētājs:
importē ķīmiskās 
vielas  un 
maisījumus no 
ārpuskopienas 
valstīm

Pakārtots 
lietotājs: izmanto 

ķīmiskās vielas, 
piemēram, sintezē, 

tirgo vai izmanto 
maisījumus, ražo 

izstrādājumus

Izplatītājs: 
uzglabā vai 
izplata ķīmiskās 
vielas un 
maisījumus

Vienai juridiskai personai atkarībā no tās veiktajām darbībām 
var būt vairākas lomas uz vienu un to pašu vielu.
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Galvenās lomas REACH

Google attēli
03.03.2017.

+Vienīgais pārstāvis



Pakārtota lietotāja pienākumi

1. Pārzināt visas uzņēmumā izmantotās ķīmiskās vielas 
un maisījumus (uzskaite). 

Piemēram:
Tirdzniecības nosaukums;
Viela/maisījums;
Vielas/maisījuma apjoms gadā;
Vielas/maisījuma piegādātājs;
Vielas CAS/EK numurs/ REACH reģistrācijas numurs;
Vielas/maisījuma lietošanas veids;
Vielas/maisījuma klasifikācija;
Vai viela ir SVHC sarakstā (īpaši bīstamās vielas)?
Vai viela ir REACH regulas XIV pielikumā (licencējamās vielas)?
Vai viela ir REACH regulas XVII pielikumā (ierobežojumu saraksts)?
U.c.

603.03.2017.

https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach


2. Pārbaudīt, vai drošības datu lapās (DDL) vielām (1. 
iedaļā) vai maisījumiem (3. iedaļā) ir atrodams REACH 
reģistrācijas numurs.

Piemērs Nr.1.
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1.IEDAĻA. Vielas/ maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ 
uzņēmuma identificēšana
1.1. Produkta identifikators:
Vielas nosaukums: Toluols
EK Nr.: 203-625-9
REACH reģistrācijas nr.: 01-2119471310-51-0055
CAS Nr.: 108-88-3
Citi nosaukumi vai sinonīmi: metilbenzols 

Pakārtota lietotāja pienākumi

03.03.2017.



Piemērs Nr.2.

3.IEDAĻA. Sastāvs/ informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi
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Nosaukums Identifikatora 
numuri

Konc., % Klasifikācija 

Stirola fenols EK: 262-975-0
CAS: 61788-44-1

75-90
Aquatic Chronic4, 
H413

Dietilēn-
triamīns

Ind.nr.:
612-058-00-X
EK: 203-865-4
CAS: 111-40-0
REACH: 01-
2119473793-27

10-25

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Nav minēts 
reģistrācijas 

numurs.
Kāpēc?

Pakārtota lietotāja pienākumi

03.03.2017.



Ja REACH reģistrācijas numurs nav atrodams, sazināties ar 
vielas/maisījuma piegādātāju, lai noskaidrotu 
vielas/maisījuma atbilstību REACH regulas prasībām.

Noskaidrot: 

 Vai vielai ir nepieciešama reģistrācija*?

 Vai vielai ir atbrīvojums no reģistrācijas 

saražotā/importētā mazā apjoma dēļ (1 t/g)

 Vai vielai ir veikta provizoriskā reģistrācija?

 Vai vielai tiek/tiks veikta pilnā reģistrācija?

*Vielas, uz kurām reģistrācija neattiecas.
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Visām ķīmiskajām 
vielām, kas ir apjomā 
100 t/g, ir jābūt jau 

reģistrētām!

Pakārtota lietotāja pienākumi

03.03.2017.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://www.meteo.lv/lapas/informacijas-prasibas?id=1638
http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/reach/reach-2018-registracija/reach-2018-registracija?id=2135&nid=1059
http://www.meteo.lv/lapas/provizoriska-registracija?id=1636


3. Informēt piegādātāju (reģistrētāju) par saviem vielas 
lietošanas veidiem, pretī saņemot (attiecībā uz 
bīstamām vielām) DDL, kurā ir informācija par drošu 
vielas lietošanu.

Piemēram:
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1.IEDAĻA. Vielas/ maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma 
identificēšana
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko 
neiesaka izmantot
Apzinātie lietošanas veidi: patēriņa lietošanas veidi [SU 21]; tinte un toneri 
[PC18]. 
Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: patēriņa lietošanas veidi (SU21); 
pārklājumi un krāsas, atšķaidītāji, laku un krāsu noņemšanas sastāvi (PC9a). 

Iemesls, kāpēc lietošanas veidu neiesaka izmantot: Lietojot uz liela virsmas 
laukuma, var tikt pakļauts pārmērīgai ūdens tvaiku iedarbībai. 

Salīdzināt ar esošo 
situāciju uzņēmumā!

Pakārtota lietotāja pienākumi

03.03.2017.



4. Noskaidrot, vai viela ir iekļauta:

a) SVHC sarakstā (vielas, kas izraisa lielas bažas);

b) REACH regulas XIV pielikumā (licencējamo vielu saraksts);

c) REACH regulas XVII pielikumā (ierobežojumu saraksts).

 Meklē informāciju DDL 15. iedaļā, kur jābūt atsaucei par 
licencēšanu vai ierobežojumiem (XIV+XVII pielikums)*.

Piezīmes:

 Var meklēt arī atsevišķi bīstamās vielas (vai vielas maisījumā 
(DDL 3. iedaļa)) pēc CAS/EK numura, nosaukuma iepriekš 
norādītajos sarakstos;

 «4. pienākums» attiecas uz jebkuriem vielas daudzumiem!
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Pakārtota lietotāja pienākumi

*DDL nav atsauces uz vielām, kas ir SVHC sarakstā
03.03.2017.

Sazinieties ar piegādātāju!
Meklējiet alternatīvas!

https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach


Uzzini savus pienākumus! Izmanto
”Navigator interaktīvo rīku” 

Lomas un pienākumi

03.03.2017. 12

https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations


REACH reģistrācija

EEZ* ķīmisko vielu ražotājiem vai importētājiem, kas ražo vai 
importē ķīmiskās vielas vairāk kā vienu tonnu gadā, jāiesniedz 
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) reģistrācijas 
dokumentācija.
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REACH regulas 5. pants:
Nav datu, nav tirgus!

Sekmīgas REACH reģistrācijas 

rezultātā tiek iegūts REACH 

reģistrācijas numurs:

piemēram, 

01-0000016943-64-0000
Iekļauts DDL 

1. iedaļā (vielām) 
vai 3. iedaļā 

(maisījumiem)

*EEZ - Eiropas Ekonomikas zona – 27 ES dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
03.03.2017.



03.03.2017. 14

Vielas reģistrācijas 
dokumentācijas iesniedzēji

• Ķīmisko vielu ražotāji 
EEZ;

• Ķīmisko vielu 
importētāji (ieved EEZ 
no ārpus EEZ);

• Ārpuskopienas 
ražotāju nolīgtie 
vienīgie pārstāvji.



Reģistrācijas termiņi
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Visām ķīmiskajām vielām, 
kas ir apjomā 100 t/g, ir 

jābūt jau reģistrētām!
Vielām apjomā 1-100 t/g ir
jābūt veiktai provizoriskajai 

reģistrācijai03.03.2017.



REACH 2018 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.

03.03.2017.

LVĢMC veidotie palīgmateriāli

http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/reach/reach-2018-registracija/reach-2018-registracija?id=2135&nid=1059


Darbību secība

03.03.2017. 17

NAV

IR

IR

NAV



Rīkojieties tūlīt!
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• Līdz 2018. gada 31. maijam palikušas 456
dienas jeb 15 mēneši.

• Testēšanai, izvērtēšanai, dokumentācijas 
sagatavošanai un iesniegšanai ECHA ir 
nepieciešams ilgs laiks. 

• Laboratoriju un toksikologu kapacitāte ir 
ierobežota, tāpēc jārīkojas nekavējoties!

Google attēli
03.03.2017.



«REACH 2018» 1. solis: 
Pārziniet savu portfeli

1. REĢISTRĀCIJAS PIENĀKUMI:
• Reģistrācija jāveic, ja:

 ražojiet vielu Eiropas Ekonomikas zonā;
 importējiet vielu vai vielu maisījumā no 

ārpuskopienas valstīm;
 esat iecelts par vienīgo pārstāvi.

• Reģistrētāja identitāte - fiziska persona vai pārstāvat 
juridisku personu. Ja ir meitas uzņēmumi vai filiāles → 
katrai savs reģistrācijas pieteikums.

• Reģistrācija NAV jāveic, ja:
vielu tikai izplatāt;
veicat atkārtotu uzpildi;
sintezējiet maisījumu;
esat gala lietotājs.
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!!! Vadlīnijas 
par reģistrāciju

03.03.2017.
Google attēli

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_lv.pdf


2. REĢISTRĀCIJAS ATBRĪVOJUMI
• Atbrīvojums no reģistrācijas – polimēri, viela iekļauta 

REACH V vai IV pielikumā, radioaktīvas vielas, piemēro 
valsts aizsardzības nolūkiem);

• Atbrīvots lietošanas veids – neizolēti starpprodukti, 
PPORD* vielas, lieto pārtikā vai lopbarībā vai cilvēkiem 
paredzētās vai veterinārajās zālēs, aktīvās vielas 
biocīdos un augu aizsardzības līdzekļos;

• Atbrīvojums izcelsmes dēļ – atkāroti importētas vielas, 
vielas muitas uzraudzībā, atkritumi, reģistrētas 
reģenerētas vielas.
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!!! Vadlīnijas par starpproduktiem
!!! Vadlīnijas par V pielikumu

03.03.2017.

*Vielas, ko lieto uz ražojumiem un 
procesiem orientētai pētniecībai un 
tehnoloģiju izstrādei

«REACH 2018» 1. solis»: 
Pārziniet savu portfeli

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/intermediates_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_lv.pdf


3. VIENAS TONNAS ROBEŽA GADĀ:
• Ja esat saražojis/importējis vielu 3 secīgu gadu laikā, Jums 

jāaprēķina šis apjoms kā 3 pirmsreģistrācijas kalendāro gadu 
vidējais lielums (apjoms 2014.-2016. gadā, ja iesniedz reģistrāciju 2017.g.).

4. VIELAS IDENTIFICĒŠANA: 
1) Vielas analizēšana → analītisko pētījumu/informācijas kopums, 

kas pilnībā identificē Jūsu vielu (spektri, hromatogrammas utt. 
– REACH VI pielikuma 2.3.5 un 2.3.6. punkti);

2) Detalizēts ķīmiskās
vielas sastāvs. 

2103.03.2017.

«REACH 2018» 1. solis»: 
Pārziniet savu portfeli



3) Vielu identificēšana, nosaukšana:

• vienkomponenta viela (>80%);

• daudzkomponentu vielas (10-80%);
• UVCB* vielas (reģistrē kā vienkomponenta vielu).

4) Skaitliskā identifikatora piešķiršana – CAS, EK numurs.

• Pieejams ķīmisko vielu meklētājs.

03.03.2017. 22

!!! Vadlīnijas par vielu identificēšanu un 
nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP

UVCB* - vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski 
materiāli

«REACH 2018» 1. solis»: 
Pārziniet savu portfeli

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_lv.pdf


5. IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA:
• Tehniskā dokumentācija:

 Vielas identitāte;
 Informācijas par vielas ražošanu

un lietošanas veidu;
 Vielas klasifikācija un marķēšana;
 Norādījumi par drošu lietošanu;
 Koncentrēti izpētes kopsavilkums par raksturīgajām vielas īpašībām 

(pielikumi);
 Turpmākās testēšanas priekšlikumi, ja tādi ir;
 Informācija par vielas iedarbību, ja gada apjoms 1-10t/gadā.

• Ķīmiskās drošības ziņojums:
 Ja gadā ražo/importē 10 tonnas un vairāk;
 Lai definētu lietošanas veidus un apstākļus, kādos riski ir 

kontrolējami, t.sk. darbības apstākļus; 
 Rezultātus dokumentē ķīmiskās drošības ziņojumā (CSR).
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!!! Vadlīnijas par 
informācijas 
prasībām un 
ķīmiskās drošības 
novērtējumu

03.03.2017.

«REACH 2018» 1. solis»: 
Pārziniet savu portfeli

http://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


REACH 2018 1. solis – rezumē

1. Ja izpildot 1. soli, Jums ir reģistrējamās vielas, kas:
• ir apjomā 1-100 t/gadā;

• nav pagājuši 6 mēneši kopš pirmās 
saražotās/importētās t/gadā sasniegšanas

2. Ja izpildot 1. soli, Jums ir reģistrējamās vielas, kas:
• ir apjomā 1-100 t/gadā un ir pagājuši 6 mēneši kopš pirmās 

saražotās/importētās t/gadā sasniegšanas;

• ir apjomā ≥100 t/gadā;

• ir KMR* un tās ir apjomā ≥1t/gadā

24

Provizoriskā reģistrācija līdz 2017. gada 31. maijam
Jāveic pilnā reģistrācija līdz 2018. gada 31. maijam

Nekavējoties reģistrācijas 
pieprasījums - inquiry

*KMR- kancerogēnas, mutagēnas
toksiskas reproduktīvajai sistēmai03.03.2017.

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


I. Konta izveide REACH-IT sistēmā;

II. Veikt provizorisko reģistrāciju;

III. Savas reģistrējamās vielas pre-SIEF* 
apzināšana;

IV. Darbības savā pre-SIEF.

2503.03.2017.

*Pre-SIEF – provizoriskās reģistrācijas forums informācijas apmaiņai par vielām 

Tālākā rīcība un «REACH 2018» 2. solis: 
Meklējiet savus līdzreģistrētājus

Provizoriskā reģistrācija līdz 2017. gada 31. maijam
Jāveic pilnā reģistrācija līdz 2018. gada 31. maijam



REACH-IT – kas tas ir?

26

1) Atver ECHA
mājaslapu;

2) Atrod REACH-
IT sadaļu;

3) Sāk REACH-IT 
sesiju:

03.03.2017.

!!! REACH-IT 
rokasgrāmatas 
(arī latv.val.)

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces
https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces
http://echa.europa.eu/home
http://echa.europa.eu/home
https://echa.europa.eu/manuals


I Konta izveide:
1. Login

2703.03.2017.

ECHA kontu 
rokasgrāmata

https://echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/90375da3-50a2-44d3-8839-60784d1f3db3


I Konta izveide: 
2. Informācija par lietotāju

2803.03.2017.



I Konta izveide: 
3. E-pasta apstiprināšana

2903.03.2017.

1. Uzrādītajā e-pastā saņemsiet saiti, lai varētu turpināt konta izveidi

3. Nākamajā solī 
pievienojiet 
kontaktinformāciju 
un datus par 
juridisko personu, 
nospiežot Encode
Legal Entity

2.



I Konta izveide:
4. Uzņēmuma informācijas lapa

3003.03.2017.

• Ievadiet aktuālo 
informāciju, kas ir 
būtiski, lai turpmāk 
saņemtu ziņas no 
ECHAs un citiem 
līdzreģistrētājiem!

• E-pastu norādiet tādu, 
kas piesaistīts 
uzņēmumam, nevis 
darbiniekam!

• VAT – nodokļu 
maksātāja numurs;

• DUNS – uzņēmuma 
reģistrācijas numurs.



I Konta izveide:
5. Juridiskās personas profila aizpilde

3103.03.2017.

1.

2.

1.

1. Aizpildiet prasīto 
informāciju šķirtnēs. 
Personas dati, kas 
izveidojusi kontu, jau 
ir iekļauti 
automātiski;

2. Dodieties uz REACH-
IT rīku.

• Kontaktpersonas var norādīt pēc saviem 
ieskatiem;

• Kontaktpersonu izmanto, lai sazinātos (par 
[provizoriskā] reģistrācijā sniegto informāciju);

• Obligāti jānorāda e-pasts. 



REACH- IT rīks

3203.03.2017.



I Konta izveide:
6. Uzņēmuma lieluma norādīšana

3303.03.2017.

Atveriet galveno 
izvēlni

Izvēlieties –
Company size –

Uzņēmuma 
lielums



3403.03.2017.

Sistēma 
automātiski 

norāda -
Large

Jāpievieno dokumenti, 
kas apliecina sniegto 

informāciju

I Konta izveide:
6. Uzņēmuma lieluma norādīšana



6. Uzņēmuma lieluma norādīšana –
dokumentu pievienošana

03.03.2017. 35



03.03.2017. 36

Uzņēmuma lielumu var noteikt 
arī, izmantojot instrukciju vai 
MVU testu (var izvēlēties latv. 

val.)

Var atgriezties pie 
iepriekšējā soļa

I Konta izveide:
6. Uzņēmuma lieluma norādīšana

http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://smetest.uwe.be/
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REACH 
loma -

vienīgais 
pārstāvis?

Kāda ir 
uzņēmuma 

īpašuma 
tiesību 

struktūra? Pievienojiet attēlu ar 
īpašuma tiesību struktūru

Gada pārskata beigu datums



II Provizoriskā reģistrācija REACH-IT 
sistēmā
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Atveriet galveno 
izvēlni

Izvēlieties Late-pre-
registration – velīnā

prov. reģistrācija



II Provizoriskā reģistrācija REACH-IT 
sistēmā
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Sekojiet norādēm 
soli pa solim



II Provizoriskā reģistrācija:
Informācija par vielu
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Ievadiet Jūsu vielas 
identifikatoru meklētājā

Pievienojiet citas vielas sastāvdaļas, ja tā 
ir daudzkomponentu viela 

Izvēlēto vielu pievienojiet blakus 
esošam sarakstam

6 soļi!



II Provizoriskā reģistrācija:
Līdzīgās vielas un tonnāža

03.03.2017. 41

1. Pievienojiet 
līdzīgās vielas, 
tad pārejiet pie 
nākamā soļa.

2.a) norādiet 
tonnāžu;
b) reģistrācijas 
termiņu 
(31.05.2018.);
c) ražošanas/ 
importa sākuma 
datums.



II Provizoriskā reģistrācija:
Kontakti
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Pievienojiet 
kontaktpersonu, 
kas būs atbildīga 
par komunikāciju 
vielas reģistrācijā.

Atķeksējiet, esošo 
kontaktpersonu no saraksta 

vai izveidojiet jaunu

Aizpilda, ja Jums ir 
trešā puse kā 

pārstāvis.



II Provizoriskā reģistrācija:
Piezīmes un apstiprināšana

03.03.2017. 43

1. Ja ir kādas piezīmes, tās 
var norādīt Remarks

šķirklī. 

2. Pārbaudiet 
ievadīto 

informāciju!

3. Apstipriniet provizorisko 
reģistrāciju!



III Pre-SIEF apzināšana

Mērķis:
• apvienot vielas provizoriskos reģistrētājus REACH-IT;

• vienoties par vielas identitāti;
• atvieglot informācijas apmaiņu starp potenciālajiem 

reģistrētājiem; 
• vienoties par klasificēšanu un marķēšanu;
• kopīgi lietot datus, jo īpaši par testiem ar 

mugurkaulniekiem. 

No 27.01.2016. ir stājusies spēkā jauna regula (ES) Nr. 2016/9, 
kuras galvenais princips: 

Viena viela - viena reģistrācija jeb 
datu kopīga lietošana.

SVARĪGI! Informāciju REACH-IT drīkst izmantot tikai tiesisko pienākumu izpildei 
saskaņā ar REACH regulu. Šos datus nedrīkst izmantot citiem nolūkiem. 

4403.03.2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&from=EN


III Pre-SIEF dalībnieki

• Esošu vielu ražotāji un importētāji;

• Izstrādājumu ražotāji un importētāji, 

ja paredzēta tās izdalīšanās no izstrādājumiem;

• Ārpuskopienas ražotāju vienīgie pārstāvji;

• Trešā persona kā pārstāvis (TPR);

• Ja vielas apjoms ir mazāks par 1 tonnu; 

• Pakārtotie lietotāji;

• Universitātes, laboratorijas utt.

45

Potenciālie 
reģistrētāji

Datu turētāji

03.03.2017.



III Pre-SIEF apzināšana

1. Pre-SIEF meklēšana

4603.03.2017.

Galvenā 
izvēlne

Meklēšanas 
sadaļa

Izvēlēties pre-registrations
and pre-SIEFs!



III Pre-SIEF apzināšana
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Ievadiet prov. reģistrētās 
vielas identifikatoru

Var norādīt savu lomu pre-SIEF –
aktīvs, neaktīvs, koordinators

Atķeksējot, meklēs tikai 
tādus pre-SIEF, kur 

norādīts koordinators

Parādīsies atrastie pre-
SIEFi, uzklikšķinot -

nokļūsiet pre-SIEF lapā



IV Pre-SIEF veicamās darbības

1. Viela ir reģistrēta:

a. SIEF vai galvenā reģistrētāja (LR) noskaidrošana:

 Ziņa e-pastā, kas norādīts prov.reģistrācijā;

 Ja LR piekritis, tas atrodams ECHAs apkopotajā 
sarakstā;

 Pre-SIEF lapā sadaļa Information from the lead 
registrant (Informācija no LR);

 REACH-IT Kopīgās iesniegšanas lapā.

4803.03.2017.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.pdf/cf1c8cd9-890d-4277-bc1e-740bd6eab2bb


IV Pre-SIEF veicamās darbības

03.03.2017. 49

Meklētājā izvēlēties – Joint
submissions – kopīgi iesniegumi

Atķeksējiet – show other joint
submissions (parādīt citus kopīgos 

iesniegumus)

Uzklikšķiniet, lai aplūkotu plašāku 
informāciju



IV Pre-SIEF veicamās darbības
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Galvenā reģistrētāja 
(LR) kontaktinformācija



IV Pre-SIEF veicamās darbības

b. Pārbaudiet un atjaunojiet kontaktinformāciju 
provizoriskajā reģistrācijā;

c. Sazinieties ar galveno reģistrētāju, izmantojot e-
pastu vai REACH-IT;

d. Noskaidrojiet SIEF, vai viela ir tā pati – jānoskaidro 
vielas nosaukums saskaņā ar Vadlīnijām par vielu apzināšanu 
un nosaukumiem REACH kontekstā un CLP , līdzības 
noteikšana.

• Ja viela ir viena un tā pati, pievienojieties SIEF;

• Sāciet datu kopīgu izmantošanu, saskaņojot izmaksu 
sadalījumu.

5103.03.2017.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_lv.pdf
http://echa.europa.eu/lv/support/registration/finding-your-co-registrants/establishing-substance-sameness


IV Pre-SIEF veicamās darbības

2. Viela nav iepriekš reģistrēta:
a. Provizoriskās reģistrācijas datu pārbaude, kontaktinformācijas 

atjaunošana;

b. Jāsazinās ar citiem provizoriskiem reģistrētājiem, izmantojot e-
pastu;

c. Sadarbība ar pre-SIEF dalībniekiem:

 Iniciatīvas uzņemšanās, kļūstot par SIEF izveides koordinatoru 
(poga REACH-IT «SIEF Formation Facilitator (SFF)»)

 Ja nenotiek sadarbība, laicīgi noskaidrojiet, vai būsiet vienīgais 
reģistrētājs.

d. Vielas līdzības noteikšana.

Ja nosaukums vienāds, vielas uzskata par līdzīgām.
5203.03.2017.



1. Izveidots REACH-IT konts;

2. Veikta provizoriskā reģistrācija;

3. Apzināts reģistrējamās vielas pre-SIEF;

4. Veikti sagatavošanās darbi, lai pievienotos 
reģistrējamās vielas SIEF.

03.03.2017. 53

REACH 2018 2. solis – rezumē

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


REĢISTRĀCIJU NEPIECIEŠAMS VEIKT 
NEKAVĒJOTIES

03.03.2017. 54

KMR vielas – kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai 

• Vielas apjoms 1-100 t/gadā un ir pagājuši 6 mēneši 
kopš pirmās saražotās/importētās t/gadā 
sasniegšanas;

• Vielas apjoms ≥100t/gadā;
• Viela ir KMR un tās apjoms ≥1t/gadā.



Ja reģistrāciju nepieciešams veikt 
nekavējoties

Jāsagatavo informācijas pieprasījums ECHAi
(inquiry).

03.03.2017. 55

1) Jābūt pierādītai vielas identitātei ar laboratoriskiem testiem 
(REACH regulas 10. pants);

2) REACH-IT konta izveide, ja tāda nav;
3) Iesniegt informācijas pieprasījumu ECHAi* par vielas 

reģistrāciju, izmantojot IUCLID dokumentāciju 

*ECHA apstrādā pieprasījumu 20 darba dienu 
laikā.



1. IUCLID 6

• IUCLID ir IT rīks, kas attēlo, uzglabā un uztur, un dod 
iespēju apmainīties ar datiem par ķīmisko vielu 
būtiskām un bīstamām īpašībām;

• Lai aizpildītu laukus, rīks jāuzinstalē savā datorā; 

• Programmatūra ir bez maksas.

03.03.2017. 56

Vairāk informācijas par IUCLID 6;
Pašu lietošanai izvēlieties Desktopa versiju;
Rokasgrāmatas IUCLID 6 instalēšanai;
 IUCLID 6 rokasgrāmata: Kā sagatavot 

pieprasījuma dokumentāciju.

https://iuclid6.echa.europa.eu/
https://iuclid6.echa.europa.eu/download
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_inquiry_dossier_lv.pdf/dcf3f150-edd4-4ae2-b4c1-e91eec382865


2. 2. Iesniedziet pieprasījuma 
dokumentāciju REACH-IT sistēmā

03.03.2017. 57

Tālāk sekojiet norādēm un 
pievienojiet izveidoto IUCLID 
pieprasījuma dokumentāciju.
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3. Jāsaņem REACH-IT ziņa no ECHAs:

– ir jāpapilda dokumentācija ar trūkstošo informāciju;

– ja dokumentācija atbilst informācijas prasībām, 
saņemsiet:

• Pieprasījumu numuru;

• Informāciju par pieejamo pētījumu apkopojumiem;

• Saite uz Līdzreģistrētāju lapu REACH-IT sistēmā, kas satur 
attiecīgo kontaktinformāciju.

4. Saziņa ar līdzreģistrētājiem vai galveno 
reģistrētāju, ja tāds ir.

Turpmākās darbības::
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• !!! Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu 
piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP

• Jautājumi un atbildes par informācijas pieprasījumu;

• Jautājumi un atbildes par vielas identificēšanu;

• Datu iesniegšanas rokasgrāmata: Kā sagatavot 
pieprasījuma dokumentāciju.

Noderīga informācija, sagatavojot 
pieprasījuma dokumentāciju 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_lv.pdf
https://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/REACH/Inquiry?_journalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx_backURL=https://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/browse?p_p_id%3Djournalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/REACH/Substance+Identification?_journalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx_backURL=https://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/browse?p_p_id%3Djournalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_inquiry_dossier_lv.pdf/dcf3f150-edd4-4ae2-b4c1-e91eec382865


Reģistrācijas izmaksas:

• Reģistrācijas izmaksas ietekmējošie faktori:
 Uzņēmuma lielums;

 Vielu tonnāžas apjoms;

 Kopīgā vai individuālā reģistrācija;

 Datu sagatavošana reģistrācijas dokumentācijai (REACH VII – X pielikums);

 Konsorcija / SIEF izmaksas;

 Konsultācijas; 

 Iekšējās izmaksas; 

 Piekļuves pilnvara jeb letter of access.

• Ja vielas apjoms 1-10 t/gadā un reģistrācijas dokumentācijā 
norādīta visa VII pielikumā paredzēta informācija, tad nav 
reģistrācijas maksas (neattiecas uz Letter of access) 

60

Kopīgās reģistrācijas 
galvenajam reģistrētājam

Maksājuma regula (ES) 
2015/864

03.03.2017.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13587/04_mm_electronic_selling_loa_d2_lrws_20120203_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0864&from=EN


Citas prasības ķīmiskajām vielām un 
maisījumiem saskaņā ar REACH un CLP regulu

03.03.2017. 61



DDL - REACH regulas II pielikuma grozījumi

62

2015. gada 1. jūnijā stājās spēkā Komisijas regulas (ES) 
Nr. 2015/830 pielikuma teksts par DDL sastādīšanu, kas 
groza REACH regulas II pielikumu.

Drīkst izmantot DDL, kas saņēmējam izsniegtas līdz 
2015. gada 1. jūnijam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
453/2010, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var 
neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

Jāpārbauda 
atbilstība!!!

03.03.2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF


Pārejas periods

63

01.12.2010. 01.06.2017.

(ES) Nr. 2015/830
(ES) Nr. 453/2010

01.06.2015.

(ES) Nr. 453/2010 (ES) Nr. 2015/830

REACH UN CLP palīdzības dienesta informatīvs palīgmateriāls:

DDL Regulu (ES) Nr. 453/2010 un (ES) Nr. 2015/830 salīdzinājums

03.03.2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV
http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/DDL_grozijumi_salidzinajums_10 2015_LVGMC.pdf


CLP regula (EK) Nr. 1272/2008

• Ražotājam vai importētājam 1 mēneša laikā 
pēc to laišanas tirgū ir jāziņo ECHAi ķīmisko 
vielu klasifikācija un marķējums:

– vielām vai vielām maisījumā, kas klasificējas kā 
bīstamas un tiek laistas tirgū;

– vielas, kas ir jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu.

64

!!! Praktiskie norādījumi Nr. 7. Kā paziņot vielas 
klasifikācijas un marķējumu sarakstam

03.03.2017.

Klasifikācijas un marķējuma 
paziņošana

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_7_clp_notif_lv.pdf


Pārmarķēšana saskaņā ar CLP regulu

• CLP plaukta perioda termiņš: – maisījumi, kas 
marķēti un iepakoti saskaņā ar DSD/DPD 
prasībām,  tirgū var atrasties līdz 2017. gada 1. 
jūnijam.

03.03.2017. 65

1) Sazināties ar piegādātāju par pārmarķēšanu;
vai

1) Izmantojot DDL 2. iedaļu, veikt pārmarķēšanu 
pašiem.



• 20. aprīlī bezmaksas seminārs: 
Ievads maisījumu pārklasificēšanā 
un pārmarķēšanā saskaņā ar CLP 
regulu

Plašāka informācija drīzumā būs 
pieejama LVĢMC mājaslapā.

Seminārs

http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimiskas-vielas?id=1024&nid=943


Informācijas sniegšana reaģēšanai ārkārtas gadījumos 
veselības jomā (CLP regulas 45. pants, VIII pielikums)

67

Jauna paziņošanas kārtība par maisījumiem, kuri klasificēti kā 
bīstami cilvēku veselībai vai piemīt fizikāli ķīmiskā bīstamība.

Importētājiem

Pakārtotiem 
lietotājiem

KAM? Patērētāju lietošanai: 
2020. gada 1. janvāris

Profesionālai lietošanai: 
2021. gada 1. janvāris

Rūpnieciskai lietošanai: 
2024. gada 1. janvāris

KAD?

ATKĀPE: Ja tiek sniegti pārskati par darbībām ar ķīmisko vielu 
maisījumiem, tad jaunā paziņošana jāveic no 2025. gada 1. 

janvāra.



Paziņošana

Pieslēgšanās 
ECHA 

mājaslapai

UFI 
ģenerēšana

Paziņošanas 
formāta 

(PCN) 
aizpildīšana

Lejupielādē 
.xml

formātu
Paziņošana

Dalībvalstis

 Jebkuri daudzumi;
 Paziņošanas valoda - attiecīgās dalībvalsts valodā, kurā produktu laiž tirgū;
 Paziņo 1 reizi, ja nav izmaiņu saskaņā ar CLP regulas VIII pielikumu, piem., konc.

https://ufi.echa.europa.eu/#/create
https://poisoncentres.echa.europa.eu/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/documents/22284544/22284907/xml_schema.zip/178b8f87-1a25-40fd-95d4-28ad10dda9e3


Iesniedzamā informācija

1. Maisījuma un iesniedzēja identificēšana:
Produkta identifikators; Iesniedzēja kontaktinformācija;

2. Maisījuma klasifikācija, marķējuma elementi un toksikoloģija: 
Maisījuma un marķējuma elementu klasifikācija Maisījuma 
klasifikācija un marķējuma elementi; Toksikoloģiskā informācija; 
Papildu informācija par maisījumu;

3. Maisījuma komponentu produkta identifikatori :
Maisījuma komponentu produkta identifikatori (vielas un 
maisījumi maisījumos, ja piemērojami); Maisījuma komponentu 
koncentrācija un koncentrācijas diapazoni; Maisījuma 
komponentu (vielu un maisījums maisījumā (MIM)) klasifikācija.

 Plašāka informācija: ECHA mājaslapā, kā arī REACH un CLP 
palīdzības dienestā, reach@lvgmc.lv; 67032027.
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https://poisoncentres.echa.europa.eu/tools?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=/login/login
mailto:reach@lvgmc.lv


Līga Rubene
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

Maskavas iela 165,
Rīga, LV-1019,
Telefons: +371 67032027
LVĢMC_REACH un CLP mājaslapa
reach@lvgmc.lv

@VSIA_LVGMC

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/kimiskas-vielas?id=1024&nid=370
https://twitter.com/VSIA_LVGMC
http://echa.europa.eu/lv/reach-2018
http://echa.europa.eu/lv/reach-2018

