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REACH 2018: Atrodiet savus 
līdzreģistrētājus 

Uzņēmumiem, kas ražo vai importē vienu un to pašu vielu, būs jāsadarbojas, 
lai sagatavotu tās reģistrāciju. Tas ir pienākums saskaņā ar REACH regulu. 
Tāpēc uzņēmumiem, gatavojoties 2018. gada reģistrācijas termiņam, 
nepieciešams atrast līdzreģistrētājus un savlaicīgi pierādīt vielas līdzību. 

Helsinki, 2015. gada 17. novembris. Sekmīgas REACH reģistrācijas otrais posms ir 

līdzreģistētāju atrašana un sagatavošanās kopīgam darbam. Uzņēmumiem ir nepieciešams 

atrast citam citu, vienoties, ka tie reģistrē vienu un to pašu vielu, un iesaistīties Forumā 

informācijas apmaiņai par vielām (SIEF)*. Šis darbs būs galvenokārt atkarīgs no tā, vai viela 

jau ir vai nav reģistrēta. To var ērti pārbaudīt ECHA tīmekļa vietnē. 

 

Ja viela ir jau reģistrēta, SIEF jau ir izveidota datu kopīga lietošana. Pirmais solis ir sazināties 

ar esošajiem reģistrētājiem šajā konkrētajā SIEF un apstiprināt, ka viela ir tā pati, kas minēta 

SIEF. Pēc tam var sākties sarunas par datu kopīgu lietošanu kopīgai reģistrācijai. 

 

Ja viela nav reģistrēta, provizoriskajiem reģistrētājiem vispirms vajadzēs pierādīt, ka viņi vēlas 

reģistrēt vienu un to pašu vielu. Uzņēmumi, kas ir provizoriski reģistrējuši vienu un to pašu 

vielu, var atrast cits cita kontaktinformāciju, lietojot REACH-IT rīku IT. Jums ir savstarpēji 

jāsazinās, lai noskaidrotu, kurš veiks reģistrāciju un vai jūsu vielas ir vienas un tās pašas. 

Vienas un tās pašas vielas ir atrodamas vienā SIEF daļā. 

 

Secīgas instrukcijas citu SIEF dalībnieku atrašanai tagad ir pieejamas ECHA tīmekļa vietnē. 

REACH 2018. gada Ceļveža otrā posma tīmekļa seminārs notiks trešdien, 18. novembrī 

plkst. 11.00 (pēc Helsinku laika). Tajā piedāvās pamatizpratni par to, kā atjaunot provizorisko 

reģistrāciju REACH-IT un kā pārbaudīt, vai viela jau ir reģistrēta. Tajā uzņēmumiem 

paskaidros, kā atrast galveno reģistrētāju vai līdzreģistrētājus. Uzņēmumiem, kas piedalās, 

būs iespēja uzdot jautājumus ECHA ekspertiem. 

 

Pamatinformācija 

Pēdējais REACH reģistrācijas termiņš būs 2018. gada 31. maijā. Šis termiņš attiecas uz 

uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas nelielos apjomos, t. i., 1–100 tonnas gadā. 

 

ECHA 2015. gada janvārī publicēja REACH 2018. gada Ceļvedi, kurā reģistrāciju sadala 

septiņos posmos un raksturo katra posma starpposma rezultātus, kā arī atbalsta pasākumus, 

ko ECHA plāno nodrošināt reģistrētājiem. 

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



 

Uzņēmumiem jāsāk gatavoties savlaicīgi. ECHA REACH 2018 tīmekļa vietnēs piedāvā “vienas 

pieturas aģentūras” principu visam materiālam, lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavoties. 

 

Papildu informācija 

Reģistrējiet tagad — REACH 2018 tīmekļa seminārs: Atrodiet savus līdzreģistrētājus un 

gatavojieties kopīgam darbam  

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

2018-find-your-co-registrants-and-prepare-to-work-together 

REACH 2018 tīmekļa vietnes, brošūra un informatīvā lapa  

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

Atbalsts — reģistrācija  

http://echa.europa.eu/lv/support/registration 

Reģistrētās vielas  

http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/registered-substances 

Darba uzsākšana ar ES normatīvajiem aktiem ķīmisko vielu jomā  

http://echa.europa.eu/lv/support/getting-started 

Palīdzības dienesti  

http://echa.europa.eu/lv/support/helpdesks/ 

ECHA apkārtraksts — REACH  

http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach 

Pamatinformācija plašsaziņas līdzekļiem  

http://echa.europa.eu/lv/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 
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