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Gatavojieties pēdējam ķīmisko vielu 
reģistrācijas termiņam 

Visas ķīmiskās vielas, kas saražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā 
apjomā no 1 līdz 100 tonnām gadā, līdz 2018. gada 31. maijam ir jāreģistrē 
Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (ECHA). Tas ir pēdējais termiņš esošajām 
ķīmiskajām vielām saskaņā ar REACH regulu. Ar to tiks pabeigta datu vākšana 
par vielām, kas tiek ražotas vai lietotas Eiropā, un gala rezultātā tas uzlabos 
cilvēku veselības un vides stāvokli. 

Helsinki, 2015. gada 23. jūnijs. Uzņēmumiem ir jāveic reģistrācija noteiktajā termiņā, lai 

varētu likumīgi darboties tirgū. Turklāt uzņēmumi, kas būs reģistrējuši savas ķīmiskās vielas, 

varēs pierādīt klientiem, ka ir atbildīgi piegādātāji, kuri atbalstījuši ķīmisko vielu drošu lietošanu. 

REACH 2018. gada reģistrācijas pirmajā posmā prasa, lai jau tagad sākat apzināt savu portfeli 

un gatavoties reģistrācijai. Uzņēmumiem ir jāanalizē pārdošanas un ražošanas apjomi savā vielu 

portfelī, jāpārskata pienākumi saskaņā ar REACH un jāizstrādā plāns par to, kā paveikt 

reģistrāciju līdz šim pēdējam termiņam. Procesam ir būtiski, lai šajā sākumposmā notiktu pareiza 

vielas identificēšana. 

ECHA, dalībvalstis un nozares organizācijas ir gatavas palīdzēt potenciālajiem reģistrētājiem, un 

jaunā tīmekļa Atbalsta sadaļa ECHA tīmekļa vietnē palīdzēs tiem izpildīt reģistrācijas uzdevumus. 

Turpmākajos gados pakāpeniski būs pieejams papildu praktiskais atbalsts. REACH 2018. gada 

lappusēs ir pieejams visas būtiskās informācijas apkopojums. 

Tīmekļa seminārs par pirmo posmu notiks trešdien, 24. jūnijā, plkst. 11.00 (pēc Helsinku laika). 

Tajā tiks sniegta ievadinformācija par to, kuras vielas ir jāreģistrē, kāda informācija būs 

nepieciešama un par kuriem elementiem aprēķinās reģistrācijas maksu. Uzņēmumiem, kas 

piedalīsies, būs iespēja uzdot jautājumus ECHA ekspertiem. 

Pamatinformācija 

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

uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas mazos apjomos no 1 līdz 100 tonnām gadā. 

Uzņēmumiem būtu jāzina, ka daudz stingrākas prasības attiecas uz vielām apjomā no 10 līdz 

100 tonnām, salīdzinot ar kategoriju no 1 līdz 10 tonnām. 

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

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

plāno nodrošināt reģistrētājiem. 

 



Papildu informācija 

Reģistrējiet tagad – REACH 2018. gada tīmekļa seminārs: Apziniet savu portfeli un sāciet 

gatavoties jau tagad  

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

know-your-portfolio-and-start-preparing-now 

REACH 2018. gada tīmekļa lappuses  

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

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 

http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now
http://echa.europa.eu/reach-2018
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

