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Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH un CLP palīdzības dienests

Seminārs par REACH 2018 reģistrāciju
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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

19.02.2016.



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
19.02.2016.

+Vienīgais pārstāvis



Lomas un pienākumi

Uzzini savus pienākumus! Izmanto

”Navigator interaktīvo rīku” 

19.02.2016. 4

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


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.

5

REACH 5. pants Ja nav datu, 
nav tirgus

Google attēli
19.02.2016.

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



Reģistrācijas termiņi

619.02.2016.



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.

19.02.2016.



Darbību secība

19.02.2016. 8
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Rīkojieties tūlīt!
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• Līdz 2018. gada 31. maijam palikušas 831 
dienas jeb nedaudz vairāk kā 27 mēneši.

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

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

Google attēli 16.02.2016.
19.02.2016.



REACH 2018 1. solis – pārziniet savu 
portfeli

1. 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.

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

19.02.2016.

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


REACH 2018 1. solis – pārziniet savu 
portfeli

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

19.02.2016.

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

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


REACH 2018 1. solis – pārziniet savu 
portfeli

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.

4. VIELAS IDENTIFICĒŠANA: 

1) vielas analizēšana→analītisko pētījumu/informācijas 
kopums, kas pilnībā identificē Jūsu vielu (spektri, 
hromatogrammas utt.)

2) detalizēts ķīmiskās
vielas sastāvs. 

1219.02.2016.



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.

19.02.2016. 13

!!! 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

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


REACH 2018 1. solis – pārziniet savu 
portfeli

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

19.02.2016.

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 1-100t/gadā;

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

2. Ja izpildot 1. soli, Jums ir reģistrējamās vielas, kas:

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

• ≥100t/gadā;

• ≥1t/gadā KMR vielas

19.02.2016. 15

Provizoriskā reģistrācija līdz 2017. gada 31. maijam

Reģistrācijas pieprasījums

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.

1619.02.2016.

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

Tālākā rīcība un REACH 2018 2. solis -
meklējiet savus līdzreģistrētājus



REACH-IT – kas tas ir?
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1) Atver ECHA
mājaslapu;

2) Atrod REACH-
IT sadaļu;

3) Sāk REACH-IT 
sesiju:

19.02.2016.

!!! REACH-IT nozares 
lietotāja rokasgrāmatas 
(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/lv/home
http://echa.europa.eu/lv/home
http://echa.europa.eu/lv/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals


I Konta izveide
1. Login

1819.02.2016.



Konta izveide 
2. Noteikumi un nosacījumi
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• jāiepazīstas →accept

19.02.2016.



Konta izveide: 
3. Uzņēmuma informācijas lapa
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Ja nav uzinstalēts IUCLID, tad spiež encode your information, jau jaunajā 
logā ievadiet prasīto informāciju

19.02.2016.



Konta izveide
3. Uzņēmuma informācijas lapa
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Uzņēmuma lielumu 
var noteikt, 
izmantojot 
instrukciju vai MVU 
testu (var izvēlēties 
latv.val.)

19.02.2016.

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


Konta izveide
4.  Norēķinu informācijas lapa 

2219.02.2016.



Konta izveide
5. Kontaktinformācijas lapa 

5. 
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• Kontaktpersonas var norādīt 
pēc saviem ieskatiem;

• Izmanto kontaktpersonu, lai 
sazinātos (par [provizoriskā] 
reģistrācijā sniegto 
informāciju);

• Obligāti jānorāda tālruņa 
numurs un e-pasts. 
19.02.2016.



Konta izveide
6. Uzņēmuma kontaktadrese
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Contact Type:
• General -Vispārīga 

informācija;
• Dossier supervision -

Dokumentācijas 
uzraudzība;

• Invoice manager -
Rēķinu pārzinis;

• Joint Submission -
Kopīga 
dokumentācijas 
iesniegšana.

19.02.2016.



Konta izveide
7. Pierakstīšanās noslēguma lapa 
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• Apstipriniet ievadīto informāciju - Validation;
• Pabeidziet konta izveidi.

• Home – lai ielogotos jaunizveidotajā kontā. 

!!! REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmata. 

2. daļa – Pierakstīšanās un konta pārvaldība
19.02.2016.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_signup_accmngt_lv.pdf


II Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

1. Ielogošanās savā kontā;

2. Provizoriskās reģistrācijas veidnes 
aizpildīšana.

19.02.2016. 26



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

3. Deklarācijas lapa (Declaration)- accept → continue.
– viela ir esoša viela;
– nav jābūt jau reģistrētai (skat. reģistrēšanas termiņus).

4. Vielas
identificēšanas lapa:

• pēc EK numura VAI
• CAS numura un
nosaukuma VAI
• nosaukuma→Search;

Šeit ievada galveno/vienīgo
komponenti.

2719.02.2016.



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

5. Līdzīgu vielu lapa (Similar substances)
– Vielas, kas līdzīgas pēc struktūras, kas der analoģisko datu 

ieguvei sekojošai reģistrācijai

– Ja tādu nav→ Next

6. Tonnāža/termiņš – kad sasniedz 1 tonnu/gadā.

2819.02.2016.



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

7. Kontaktpersonas (Contact)
• Ja kontakpersona nav ievadīta →enter the contact person

information;

• Ja ir vairākas →atķeksēt vajadzīgo;

• Kontaktinformācija

tiks parādīta citiem 

atbilstošā pre-SIEF

dalībniekiem*.

2919.02.2016.

*SIEF – forums informācijas 
apmaiņai par vielām



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

8. Pārstāvja lapa (Representative): aizpilda, ja izvēlēts 

trešās puses pārstāvis.

9. Piezīmju lapa (Remarks): ja vēlas norādīt kādu 

informāciju citiem provizoriskā SIEF dalībniekiem.

10. Validācijas lapa: pārbauda visu informāciju.

3019.02.2016.



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

Lai pabeigtu provizorisko reģistrāciju: Submit
pre-registration

3119.02.2016.



Provizoriskā reģistrācija – REACH IT

Provizoriskā reģistrācija pabeigta:

32

!!! REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmata 
04. daļa – Velīnā provizoriskā reģistrācija

19.02.2016.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_preregistration_lv.pdf


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) 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. 

3319.02.2016.

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


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.

34

Potenciālie 
reģistrētāji

Datu turētāji

19.02.2016.



Pre-SIEF apzināšana

1. Pre-SIEF

atlase REACH-IT izvēlnē: 

2. Pre-SIEF meklēšana: meklēšanas kritērijs→ pre-SIEF

3519.02.2016.



Pre-SIEF apzināšana
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SIEF koordinators – organizē 
informācijas apmaiņu

3 cilnes

Informācija par 
SIEF dalībniekiem

19.02.2016.



Pre-SIEF apzināšana

37

<Pre-SIEF> cilne (2)

• Iespēja mainīt informāciju par sevi;
• Dalības pre-SIEF deaktivizēšana (iespējams lietotāju arī aktivizēt);
• Pieteikties/atteikties no SIEF koordinatora lomas.

19.02.2016.



Pre-SIEF apzināšana

<Read across details>  cilne:

• Read across to – analoģiskas vielas, kas iekļautas pre-SIEF saskaņā 
ar analoģijas principu; 

• Read across from – citi pre-SIEF, kuri meklē analoģiskus datus.

<Substance details> cilne:

• Satur vielas identificēšanas
informāciju;

• Īpaši svarīgi 
daudzkomponentu vielām.

3819.02.2016.



Pre-SIEF apzināšana

!!! Noderīga informācija:

• REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmata 05. 
daļa – Provizoriskais SIEF;

• Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu.

3919.02.2016.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_presief_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/guidance_on_data_sharing_lv.pdf


IV Pre-SIEF veicamās darbības

1. Viela ir reģistrēta:

a. SIEF vai galvenā reģistrētāja noskaidrošana:

 Ziņa e-pastā, kas norādīts prov.reģistrācijā;

 Pajautājiet, kā sazināties ar SIEF, kādam 
uzņēmumam, kas vielu reģistrējis;

 Pārbaudiet REACH-IT pre-SIEF informāciju par 
galveno reģistrētāju.

b. Pārbaudiet un atjaunojiet kontaktinformāciju 
provizoriskajā reģistrācijā;

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

4019.02.2016.



Pre-SIEF veicamās darbības

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.

2. Viela nav iepriekš reģistrēta:

a. Provizoriskās reģistrācijas datu pārbaude, kontaktinformācijas 
atjaunošana;

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

4119.02.2016.

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


Pre-SIEF veicamās darbības

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.

4219.02.2016.



REACH 2018 2. soļa rezumē:

1. Izveidots REACH-IT konts;

2. Veikta provizoriskā reģistrācija;

3. Apzināts reģistrējamās vielas pre-SIEF;

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

19.02.2016. 43



REACH 2018 soļi

44

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.

19.02.2016.

2016. gada 2. martā ECHA organizē 
3. soļa webināru. Visi interesenti 

laipni lūgti pieteikties dalībai!

http://echa.europa.eu/lv/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing
https://echa.webex.com/mw3000/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=echa&service=6&rnd=0.37948366800511035&main_url=https://echa.webex.com/ec3000/eventcenter/event/eventAction.do?theAction=detail&confViewID=4107034593&&EMK=4832534b0000000228af4baa6a4a0824911a2d1f16ccb00f8422dc19be7ad55358e11d5c9a7d7019&&&siteurl=echa


REĢISTRĀCIJU NEPIECIEŠAMS VEIKT 
NEKAVĒJOTIES

19.02.2016. 45

KMR vielas – kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai 

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

• Vielas apjoms ≥100t/gadā;
• KMR* vielas apjoms ≥1t/gadā.



Ja reģistrāciju nepieciešams veikt 
nekavējoties

Sekojošas darbības:

46

1)Jābūt pierādītai vielas identitātei 
ar laboratoriskiem testiem (REACH 
regulas 13. pants);
2) REACH-IT konta izveide, ja tāda 
nav;
3) Iesniegt informācijas 
pieprasījumu ECHA* par vielas 
reģistrāciju REACH-IT vai IUCLID  

19.02.2016. *ECHA apstrādā pieprasījumu 20 darba dienu laikā.

!!! REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmata. 11. daļa –
Dokumentācijas izveide tiešsaistē un pieprasījumu iesniegšana 

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

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_lv.pdf


1.-2. posms

1. Dokumentācijas veida atlase: inquiry (pieprasījums);

2. Jaunas vai esošās dokumentācijas atlase: create a new
dossier

Nosaukuma piešķiršana: vēlamais, lai saistīts ar vielu.
19.02.2016. 47



3.-4. posms

3. Pieprasījuma veida atlase: izvēlas inquiry for phase-in
substance that has not been pre-registered;

4. Vielas veida atlase un informācijas lauku aizpildīšana: 

19.02.2016. 48



5. posms

5. Vielas sastāvs un identitāte

Vielas identitāte, ja ir vienkomponenta viela:

19.02.2016. 49



5. posms

Vielas sastāvs, ja ir daudzkomponentu viela:

19.02.2016. 50



5. posms

Vielas identitāte, ja ir daudzkomponentu viela:

19.02.2016. 51



5. posms

Vielas identitāte, ja ir UVCB viela:

19.02.2016. 52



5. posms

Vielas sastāvs, ja ir UVCB viela:

19.02.2016. 53



6.-8. posms

6. Analītiskās informācijas norādīšana;

7. Ražotnes norādīšana;

8. Informācijas prasību norādīšana:

 jānorāda datumu, līdz kuram plānojat iesniegt 
reģistrācijas dokumentāciju;

 jānorāda vai trūkst datu reģistrācijas prasībām, ja 
trūkst, jānorāda, kas tieši trūkst. 

19.02.2016. 54



8.posms

Pētījumu kategorijas:

1. Fizikāli ķīmiskās īpašības;

2. Toksikoloģiskā informācija;

3. Ekotoksikoloģiskā informācija;

4. Noteikšanas un analīzes metodes.

Katrai pētījuma kategorijai jāizvēlas atbilstošie 
atlasei pieejamie pētījumi .

19.02.2016. 55



8. posms
Informācijas prasību norādīšana
• Parametru saraksts, kas jums tiks iesniegts (ja būs 

pieejams), atbildīs turpmāk minētajiem kritērijiem.

• Informācija tiks sniegta, ja tiks pieprasīta un būs pieejama 
19.02.2016. 56

Reģistrācijas 
tonnāžas 
diapazons 

1–10 t/gadā 10–100 
t/gadā 

100–1000 
t/gadā 

>1000 
t/gadā 

Obligāti 
sniedzamā 
informācija, 
kas jāiekļauj 
reģistrācijas 
pieteikumā*

VII pielikums 
VII, VIII 
pielikums 

VII, VIII, IX 
pielikums 

VII, VIII, IX, X 
pielikums 



9.-11. posms

9. Kontaktinformācijas norādīšana;

10. Trešās personas pārstāvja norādīšana, ja 
nepieciešams;

11. Pieprasījuma satura validēšana.

19.02.2016. 57



12. posms

12. Pieprasījuma iesniegšana- Submit;

• Apstiprinājuma ziņojums, ka dokumentācijas 
iesniegšana notikusi veiksmīgi;

• Tiek piešķirts iesniegšanas numurs;

• Ziņojumi par sekmīgu virzību.

19.02.2016. 58



Pieprasījuma rezultāti

Pieprasījuma rezultāti – inquiry result – ziņojumu 
pastkastītē, kopā ar anotāciju.

Rezultātā tiks saņemts:
• iesnieguma numurs; 

• iesniegšanas atskaite; 

• izveidotās un iesniegtās tiešsaistes dokumentācijas IUCLID 5 vielas datu 
kopa. 

Informācija par citiem reģistrētājiem 
un pieprasījumiem

19.02.2016. 59



Ja reģistrāciju nepieciešams veikt 
nekavējoties

Sazinieties ar galveno reģistrētāju.

Noderīga informācija:

!!! REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmata. 11. 
daļa – Dokumentācijas izveide tiešsaistē un 
pieprasījumu iesniegšana.

!!!Jautājumi un atbildes par pieprasījuma 
iesniegšanu

19.02.2016. 60

http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_dossier_creation_inquiry_lv.pdf
http://echa.europa.eu/lv/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_qaTopic=19969188&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_qaScope=19970381&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_ix4J_jspPage=/html/display_portlet/view.jsp


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 1-10t/gadā un reģistrācijas dokumentācijā 
norādīta visa VII pielikumā paredzēta informācija, tad nav 
reģistrācijas maksas (neattiecas uz Letter of access) 
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Kopīgās reģistrācijas 
galvenajam reģistrētājam

Maksājuma regula (ES) 
2014/864

19.02.2016.

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 likumdošanas prasības

Drošības datu lapas (DDL):

• Vielas vai maisījuma piegādātājs nodrošina vielas 
vai maisījuma saņēmēju ar DDL, kas izveidota 
saskaņā ar REACH regulas II pielikumu, kas ir 
grozīts ar Regulu (ES) Nr. 453/2010. 

• 2015. gada 1. jūnijā stājās spēkā Komisijas 
regulas (ES) Nr. 2015/830 pielikuma teksts par 
DDL sastādīšanu.

• Pārejas posms 2 gadi, t.i., līdz 2017. gada 1. 
jūnijam.

6219.02.2016.

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


Nacionālās prasības:

• MK noteikumi (2015.gada 22.decembris) 
Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites 
kārtība un datubāze” – pārskati par darbībām 
ar ķīmiskajām vielām.

Vairāk informācijas šeit.

6319.02.2016.

Citas likumdošanas prasības

http://meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-datu-baze/kimisko-vielu-datu-baze?id=997&nid=397
http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-datu-baze/kimisko-vielu-datu-baze?id=997&nid=397


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

19.02.2016.

Citas likumdošanas prasības

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


Paldies par uzmanību!

19.02.2016.

Natālija Jaunkalne
LVĢMC

Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Latvija

Tel.:+ 371 67032034 
epasts:reach@lvgmc.lv

www.lvgmc.lv

http://echa.europa.eu/lv/reach-2018
http://echa.europa.eu/lv/reach-2018
http://echa.europa.eu/lv/clp-2015
http://echa.europa.eu/lv/clp-2015

