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REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 
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REACH stājās spēkā 

2007. gada 1. jūnijā.

• Vielām, kuras ražo vai importē ES/EEZ 1t/gadā; 

• Informācijas par drošu lietošanu nodošana pa piegādes 
ķēdi.

Reģistrācija

• Reģistrētāju testēšanas priekšlikumu pārbaudes;

• Reģistrācijas dokumentāciju pareizības pārbaude;

• Vielu izvērtēšana.
Izvērtēšana

• Licencēšana;

• Ierobežojumi;

• Harmonizētā klasifikācija (CLP regula).

Regulatīvā riska 
pārvaldība



Reģistrācija un provizoriskā reģistrācija
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REĢISTRĀCIJA

Obligāti, ja vielas 
apjoms ≥1t/gadā

Obligāti, ja KMR 1. un 2. kat. vai 
ļoti toksiskas ūdens organismiem

Jauna (jaunizgudrota) 
viela

Ja nav veikta provizoriskā 
reģistrācija

Maksas

PROVIZORISKĀ REĢISTRĀCIJA

Esošās vielas apjoms 1-
100t/gadā

Pēdējais termiņš 2017. gada 31. 
maijs

Pilnā reģistrācija līdz 2018. gada 
31. maijam 

Bezmaksas

Jāveic 6 mēnešu laikā, 
sasniedzot apjomu 1t/gadā 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/registration/data-sharing/pre-registration


REACH 2018 reģistrācija
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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.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā

Vadlīnijas par reģistrāciju

https://echa.europa.eu/reach-2018
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_lv.pdf/88b06856-f927-4d98-a69b-de4e3c64188a


Reģistrācijas pienākumi

Reģistrētāja identitāte - fiziska persona vai pārstāvat juridisku personu. 

Ja ir meitasuzņēmumi vai filiāles →katrai savs reģistrācijas pieteikums;

Reģistrāciju var veikt, ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā;

Reģistrācija jāveic, ja:

 ražojiet vielu;

 importējiet no ārpuskopienas valstīm;

 esat iecelts par vienīgo pārstāvi.
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Reģistrācija NAV jāveic, ja:

vielu tikai izplatāt;

veicat atkārtotu uzpildi;

sintezējiet maisījumu;

esat gala lietotājs.

!!! Vadlīnijas par 

reģistrāciju

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_lv.pdf/88b06856-f927-4d98-a69b-de4e3c64188a


REĢISTRĀCIJAS ATBRĪVOJUMI

• Atbrīvojums no reģistrācijas – polimēri, viela iekļauta REACH IV vai V 

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 – atkārtoti importētas vielas, vielas muitas 

uzraudzībā, atkritumi, reģistrētas reģenerētas vielas.
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*Vielas, ko lieto uz ražojumiem un procesiem 

orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei
!!! Vadlīnijas par starpproduktiem

!!! Vadlīnijas par V pielikumu

REACH regulas 2., 6. pants

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/intermediates_lv.pdf/0ce024cd-d630-40e1-9f3c-e2e0832d7729
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_lv.pdf/a767806a-a5ae-42e1-960a-897d5eb43abb


1.solis – pārziniet savu portfeli 

• VIELAS IDENTIFICĒŠANA: 

1) vielas analizēšana→ analītisko pētījumu/informācijas kopums, kas 

pilnībā identificē Jūsu vielu (spektri, hromatogrammas utt.)

2) detalizēts ķīmiskās 

vielas sastāvs.
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15.06.2016.

• VIENAS TONNAS ROBEŽA GADĀ:

Ja esat saražojis/importējis vielu 3 secīgu gadu laikā, Jums jāaprēķina 

šis apjoms kā 3 pirmsreģistrācijas kalendāro gadu vidējais lielums.



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.
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1.solis – pārziniet savu portfeli 

!!! Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu 

piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP

http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_lv.pdf/a7ef77d6-dcf6-498c-badc-fb027be61741
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15.06.2016.

1.solis – pārziniet savu portfeli 
• IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

Individuāli iesniedzama informācija:

Administratīvā informācija;

Vielas identitāte.

Kopīgi iesniedzamā informācija:
Informācija par vielas ražošanu un lietošanas veidu;

Vielas klasifikācija un marķēšana;

Norādījumi par drošu lietošanu;

Koncentrēti izpētes kopsavilkumi par raksturīgajām vielas īpašībām (pielikumi);

Turpmākās testēšanas priekšlikumi, ja tādi ir;

Informācija par vielas iedarbību, ja gada apjoms 1-10t/gadā.

Kopīgi vai individuāli: 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).

!!! Vadlīnijas par 

informācijas prasībām 

un ķīmiskās drošības 

novērtējumu

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


Turpmākā rīcība, veicot reģistrāciju

2.solis – atrodiet savas reģistrācijas dalībniekus:
Pārskatiet savas provizoriskās reģistrācijas;

Atrodiet savus līdzreģistrētājus;

Pievienojieties SIEFam*;

Vienojieties par vielas identitāti.

3.solis – koordinējiet darbu ar citiem reģistrācijas dalībniekiem:
Jāizveido vai jāpievienojas SIEFam;

Jāapzina pieejamie dati un jāvāc trūkstošie dati par vielas īpašībām, kas 

nepieciešami reģistrācijas dokumentācijas aizpildīšanai;

Jāorganizē datu kopīgu lietošanu un izmaksu sadali SIEF ietvaros.
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*SIEF – Forums informācijas apmaiņai par vielām



4.solis – novērtējiet bīstamību un riskus:

Apkopojiet informāciju par vielas lietošanas veidiem un datus par 

bīstamību;

Vienojieties SIEF ietvaros par vielas klasifikāciju un marķēšanu;

Veiciet ķīmiskās drošības novērtējumu, ja ražojiet/importējiet >10t/gadā.

5.solis – sagatavojiet reģistrācijas pieteikumu kā IUCLID dokumentāciju
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Turpmākā rīcība, veicot reģistrāciju



• 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.

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

dokumentāciju.

IUCLID 6
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https://iuclid6.echa.europa.eu/
https://iuclid6.echa.europa.eu/download
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/manual_regis_and_ppord_lv.pdf/4c0f7ec2-639b-47dd-b2fd-042b418b381e


6.solis – Iesniedziet reģistrācijas dokumentāciju, izmantojot REACH-IT 

sistēmu;

Samaksājiet ECHAi reģistrācijas nodevu.

7.solis – regulāri atjaunojiet dokumentāciju:

Turpiniet atjaunot un aktualizēt reģistrācijas dokumentāciju;

Izpildiet datu apmaiņas pienākumus, kas attiecas uz jauniem 

dalībniekiem. 

Turpmākā rīcība, veicot reģistrāciju
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Iespējamie scenāriji

1 2 3 4 5 6

Vai viela ir reģistrēta? JĀ JĀ NĒ NĒ NĒ NĒ

Vai darbojas konsorcijs? JĀ NĒ JĀ NĒ NĒ NĒ

Vai ir (nominēts / ievēlēts) Galvenais reģistrētājs? JĀ JĀ JĀ JĀ NĒ NĒ

Vai ir atrodams Koordinators? n/a n/a n/a n/a JĀ NĒ
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Pievienošanās esošai reģistrācijai
Darbību plāns:

1. Sazinieties ar galveno reģistrētāju, apspriediet Jums vajadzīgās 

informāciju apjomu.

Vielu saraksts, kuru galvenais reģistrētājs ir paziņots REACH-IT sistēmā.

2. Pieprasiet detalizētu izmaksu atšifrējumu – bez maksas.

3. Izvērtējiet izmaksu atšifrējumu un pārliecinieties, ka maksāsiet tikai 

par to, kas Jums nepieciešams. 

4. Vienojieties par izmaksu parametriem, kas paaugstina vai pazemina 

kopēju izmaksu cenu.

5. Vienojaties par kopīgo datu iesniegšanu.

6. Apspriediet atlīdzināšanas shēmu.
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Saraksts ar 

reģistrētām vielām

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/list-of-substances-with-lead-registrants-available
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances


1) Lejupielādējiet pre-SIEF dalībnieku sarakstu (vārds, adrese,tālrunis un e-pasts);

2) Atlasiet lielākās kompānijas/uzņēmumus; sazinieties un pārbaudiet vai viņi veidos SIEF un vai

potenciālais koordinators ir jau aktīvs;

3) Centieties nosūtīt e-pastus citiem pre-SIEF dalībniekiem;

4) Pārbaudiet vielas identitāti, vienādumu un analīzes metodes;

5) Ja viela ir ļoti svarīga Jūsu vajadzībām, apsveriet iespēju kļūt par koordinatoru un lūdziet pre-SIEF

dalībniekiem apstiprināt Jūs kā galveno reģistrētāju (LD);

6) ... un spēle var sākties!
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REACH reģistrācija 
nekavējoties
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REĢISTRĀCIJU NEPIECIEŠAMS VEIKT 
NEKAVĒJOTIES

• Ja vielas apjoms ir 1 t/gadā un nav 

veikta provizoriskā reģistrācija
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Rīkojieties tūlīt!

• Līdz 2018. gada 31. maijam palikušas 190

dienas jeb 6 mēneši.

• Testēšanai, izvērtēšanai, dokumentācijas 

sagatavošanai un iesniegšanai ECHA ir 

nepieciešams ilgs laiks. 

• Laboratoriju un toksikologu kapacitāte ir 

ierobežota, tāpēc jārīkojas nekavējoties!
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Ja reģistrāciju nepieciešams veikt 
nekavējoties

Jāsagatavo informācijas pieprasījums ECHAi
(inquiry).

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.

 IUCLID 6 rokasgrāmata: Kā sagatavot 
pieprasījuma dokumentāciju.
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https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_inquiry_dossier_lv.pdf/dcf3f150-edd4-4ae2-b4c1-e91eec382865


Iesniedziet pieprasījuma dokumentāciju 
REACH-IT sistēmā

Tālāk sekojiet norādēm un pievienojiet 

izveidoto IUCLID pieprasījuma 

dokumentāciju.
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Turpmākās darbības

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.
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Noderīga informācija, sagatavojot pieprasījuma 
dokumentāciju 

•!!! 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.
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https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_lv.pdf/a7ef77d6-dcf6-498c-badc-fb027be61741
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


REACH reģistrācija:
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Reģistrācijas izmaksas ietekmējošie faktori:
• Uzņēmuma lielums

• Vielu tonnāžas apjoms

• Kopīgā vai individuālā reģistrācija

• Piekļuves pilnvara jeb letter of access

Ja vielas apjoms 1-10t/gadā un reģistrācijas dokumentācijā 

norādīta visa VII pielikumā paredzēta informācija, tad nav 

reģistrācijas maksas (neattiecas uz letter of access).

Ja apjoms ≥10t/gadā, papildus jāiesniedz ķīmiskās drošības 

novērtējums (CSA), ko reģistrē ķīmiskās drošības ziņojumā (CSR).

Maksājuma regula (ES) 

2014/864

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_on_data_sharing_lv.pdf/9c78af4b-e1b2-47ba-a310-aa1239d49bc7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0864&from=EN


Papildu informācija

• Vadlīnijas par reģistrāciju;

• REACH 2018 reģistrācija;

• REACH un CLP palīdzības dienesta veidotas prezentācijas par 

REACH 2018 reģistrāciju;

• Informācija par reģistrētām vielām.
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https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_lv.pdf/88b06856-f927-4d98-a69b-de4e3c64188a
https://echa.europa.eu/reach-2018
http://meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/reach/reach-2018-registracija/reach-2018-registracija?id=2135&nid=1059
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances


Paldies par uzmanību!


