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Noderīgas interneta adreses, meklējot 
informāciju par ķīmiskajām vielām, 

REACH un CLP regulām

REACH un CLP palīdzības dienests
reach@lvgmc.lv

Tel. 67032027



Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
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http://www.echa.europa.eu
Iespēja nomainīt lapas 

valodu uz latviešu 
valodu



REACH 2018 reģistrācija
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Spiest 
šeit!



REACH 2018 reģistrācija
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Saite uz visu REACH 2018 soļu 
sarakstu un saistīto informāciju

Saite uz aktuālo REACH 2018 
soli

Aktuālā informācija



Ķīmisko vielu infokartes
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http://www.echa.europa.eu

Ievada vielas 
nosaukumu 
vai CAS, vai 
EK numuru



Ķīmisko vielu infokartes
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Noklikšķina uz vielas nosaukuma, 
lai redzētu informāciju par vielu

Pieejams 
papildu apraksts



Ķīmisko vielu infokartes
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Reglamentējošās 
darbības, kas 
attiecināmas uz 
konkrēto vielu

Pieejams 
papildu apraksts 
par vielu



Ķīmisko vielu infokartes – brief profile (BP)

8

Informācijas 
saraksts par 
pētāmo vielu



Ķīmisko vielu infokartes - brief profile (BP)
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Cilne ar informāciju par 
vielas īpašībām

Informācijas 
saraksts par 
vielas īpašībām



ECHA – Informācija par ķīmiskajām vielām
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Var meklēt 
informāciju par 
konkrētām 
vielām

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



ECHA – Informācija par ķīmiskajām vielām
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Aktuāli REACH reģistrācijai

• Klasifikācijas un marķējuma 
saraksta datubāze;

• CLP regulas VI pielikumā 
iekļauto vielu saraksts Excel 
formātā



Ķīmisko vielu tulkojumi C&L sarakstā
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https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-
database

Datu bāze



Ķīmisko vielu tulkojumi C&L sarakstā
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Klasifikācijas 
paziņojumi



Ķīmisko vielu tulkojumi C&L sarakstā
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Uzspiežot uz vielas 
nosaukuma parādās 
lodziņš ar nosaukuma 
tulkojumiem



REACH un CLP vadlīnijas
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Cilne - Atbalsts

Saite uz vadlīnijām, 
faktu lapām, 

rokasgrāmatām

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



Pienākumi saskaņā ar REACH
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Uzziniet savus 
pienākumus 
saskaņā ar 
REACH regulu 
par katru vielu 
atsevišķi

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



Pienākumi saskaņā ar REACH-interaktīvais rīks 
Navigator
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Spiest, lai sāktu 
atbildēt uz virkni 
jautājumu.

Sesijas beigās tiks 
parādīts rezumē ar 
saistībām un 
papildu informāciju



Informācija LVĢMC mājaslapā

18

http://meteo.lv/lapas/v
ide/kimiskas-vielas-un-
maisijumi/kimiskas-
vielas-un-
maisijumi?id=1024&nid
=370



Informācija LVĢMC mājaslapā

19



Informācija LVĢMC mājaslapā
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Katrai sadaļai pieejams 
apakšsadaļu saraksts, 

kuros ir attiecīgā aktuālā 
un saistošā informācija



REACH un CLP palīdzības dienesta veidoti 
palīgmateriāli klasificēšanā
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http://meteo.lv/lapa
s/vide/kimiskas-
vielas-un-
maisijumi/clp/atbalst
s/atbalsts_clp?id=16
74&nid=707



REACH un CLP palīdzības dienests vērš 
uzmanību:
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Signālvārds (angļu 
val.)

Tulkojumi CLP regulā LVĢMC iesaka

Danger Draudi, briesmas, 
bīstami

Bīstami

Warning Brīdinājums, 
uzmanību

Uzmanību



Kontakti
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Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH un CLP palīdzības dienests

reach@lvgmc.lv

Tel. 67032027

Biocīdu palīdzības dienests

biocides@lvgmc.lv

Tel. 67032027


