
Natālija Jaunkalne
LVĢMC

Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH un CLP palīdzības dienests

REACH 2018 reģistrācija
3. solis

Sadarbība ar līdzreģistrētājiem un 
datu kopīga lietošana



REACH 2018 3. solis

Koordinējiet darbu ar citiem reģistrācijas 
dalībniekiem

• Jāizveido vai jāpievienojas SIEF;

• Datu apzināšana, vākšana;

• Datu kopīga lietošana un izmaksu sadale.
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Datu kopīga lietošana
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27.01.2016. ir stājusies spēkā jauna regula (ES) 2016/9, kuras 
galvenais princips: 

Viena viela - viena reģistrācija jeb 
datu kopīga lietošana.

• Mērķis: lai novērstu nevajadzīgus testus ar dzīvniekiem, 
mazinātu reģistrācijas izmaksas, palielinātu zināšanas par 
vielu.

• Mehānismi:
– Forumi informācijas apmaiņai par vielām (SIEF), ko izmanto 

attiecībā uz esošām vielām, kuras ir provizoriski reģistrētas; 
– informācijas pieprasījumi, ko izmanto attiecībā uz (jaunām) 

vielām un esošām vielām, kuras nav provizoriski reģistrētas. 

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


SIEF (1)

• Mērķi: 
– atvieglot informācijas apmaiņu starp līdzreģistrētājiem par 

pieejamajiem datiem;
– vienoties par klasifikāciju un marķējumu;
– sagatavot kopīgas datu iesniegšanas dokumentāciju.

• SIEF izveide:

Kopīga datu iesniegšana ir obligāta!
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Provizoriskā 
reģistrācija

Pre-SIEF SIEF



SIEF(2)

Dalībnieki:

– Potenciālie reģistrētāji;

– Datu turētāji;

– Iepriekšējie reģistrētāji, ja tādi ir.

• Trešā persona kā pārstāvis – izvēlēta konkrētu uzdevumu 
veikšanai, var izmantot, ja vēlas izpaust savu interesi par kādu 
vielu.

• SIEF koordinators - viens no SIEF dalībniekiem, kuram ir 
uzdevums veicināt SIEF darbību.
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SIEF SIEF dalībnieku pienākumi

1. Jāatbild uz citu dalībnieku pieprasījumiem
sniegt informāciju – 1 mēneša laikā (30. panta 1. 
punkts);

2. Jānodrošina rīcībā esošu izpētes rezultātu 
pieejamība;

3. Pieprasīt informāciju par trūkstošajiem datiem, 
veicot testus ar mugurkaulniekiem;

 Datu turētājiem jāatbild uz pieprasījumiem, bet paši to darīt 
nav tiesīgi.
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JAUNS SIEF -
SIEF uzdevumi

Uzdevumi, kas jāveic SIEFā:
1. Vienošanās par komunikācijas veidu, pienākumiem un 

atbildību;
2. Galvenā reģistrētāja iecelšana (11. pants. 1. punkts);

3. Pieejamās informācijas apkopošana un 
sistematizēšana;

4. Informācijas izvērtēšana un nepilnību analīze;
5. Datu identificēšana un trūkstošo datu aizpildīšana;
6. Izmaksu sadale;
7. Sagatavošanās jaunpienācējiem;
8. Vienošanās par klasifikāciju un marķējumu;
9. Kopīgi iesniedzamās dokumentācijas sagatavošana.
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1. Komunikācija SIEFā
Savstarpējās saziņas veids:

– E-pasti;
– Diskusiju forums;
– Konsorcijs – formāls sadarbības veids 

!! Visiem SIEF dalībniekiem jābūt nodrošinātai iespējai sekot līdzi diskusijām.
 Ieteicams noslēgt SIEF vienošanos, kas:

• Sadalītu darba uzdevumus;
• Noteiktu atbildības jomas;
• Noteiktu konsultanta algošanu, ja nepieciešams;
• Aprakstītu konsorcija veidošanu, ja  nepieciešams;
• Aprakstīta atbilstība konkurences noteikumiem, strīdu izšķiršanas 

mehānismi;
• Noteiktu maksājumu un rēķinu plūsmu un uzskaiti utt.

 SIEF vienošanās paraugus piedāvā industriju asociācijas.
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http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Cefic_recommendation_letter_of_access_FINAL.pdf


2. Galvenā reģistrētāja iecelšana

• Galvenais reģistrētājs – obligāts reģistrēšanas procesa 

dalībnieks (REACH 11. pants 1. punkts). Katrai vielai tikai viens.

• Galvenais reģistrētājs:
• Iesniedz kopīgās reģistrācijas dokumentāciju, dara to pirmais;

• Tiek iecelts pēc visu līdzreģistrētāju apstiprinājuma;

• Nodrošina dalībnieku ar drošības pieejas kodiem (tokeniem).

• Ieceļ pēc iespējas ātrāk, bet to var izdarīt pēc 
reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanas.

 Ikviens līdzreģistrētājs atbildīgs par darbības attīstību SIEFā un par kopīgās 
reģistrācijas dokumentācijas saturu.

 ECHA neiesaistās galvenā reģistrētāja izvēlē. 
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3. Pieejamās informācijas apkopošana 
un sistematizēšana
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0 2 4 6 8 10 12

10-100t/gadā

1-10t/gadā

1-10t/gadā+ III pielikums

Starpprodukti
Informācijas prasības

visi dati, kas ir pieejami

fizikāli ķīmiskās īpašības ( daļa no VII 
pielikuma)

+toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas dati 
(VII pielikums)

+papildu toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas
dati (VIII pielikums)

Vadlīniju par datu kopīgu lietošanu I pielikums – Veidlapa datu 
apmaiņai

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


3. Pieejamās informācijas apkopošana 
un sistematizēšana

• Datu apkopošana:

– Dati par vielu (no pašu pētījumiem, no literatūras);

– Dati par līdzīgām vielām (read across pieeja);

– Dati, kuriem nav zinātnisko pierādījumu (var tikt 
izslēgti).

! Jāņem vērā datu īpašumtiesības!
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Datus iekļauj kopējā sarakstā, piemēram, matricā.



4. Informācijas izvērtēšana un 
nepilnību analīze

• Izvērtēšana: būtiskums, drošticamība, atbilstība, piemērotība -
Klīmiša vērtēšanas sistēma (Vadl. par datu kopīgu lietošanu - 100.lpp); 

• Galvenā pētījuma noteikšana;

• Koncentrēta izpētes kopsavilkuma sagatavošana – izpētes 
pārskata mērķi, metodes, rezultāti, secinājumi;

• Var pielāgot standartinformācijas kopumu saskaņā ar XI 
pielikumu.
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!!! 3. praktiskā rokasgrāmata «Kā sagatavot koncentrētus izpētes 
kopsavilkumus»
!!! Norādījumi par alternatīvām metodēm un apliecinājumu 
nozīmes pieeju: Vadlīnijās par informācijas prasībām un ķīmiskās 
drošības novērtējumu

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_report_robust_study_summaries_lv.pdf
http://echa.europa.eu/lv/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


5. Datu identificēšana un trūkstošo 
datu aizpildīšana

• Apzina datus, kas ir nepieciešami 
informācijas prasību izpildei (VII līdz VIII pielikums,
līdz 100t/gadā);

• Trūkstošo datu iegūšana:
• No datu turētājiem SIEFā (nosakiet atbildes laiku!);
• No datu turētājiem citos SIEFos;
• Izmantojot alternatīvas metodes (QSAR, analoģijas principi utt.). 

!! Testi ar mugurkaulniekiem – tikai kā pēdējā iespēja;
• Testu veikšana – nosakiet, kurš SIEFā to darīs.

• Jāievēro datu īpašumtiesības!
• Var kopīgi sagatavot CSR un norādījumus par drošu lietošanu.
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6. Izmaksu sadale

Kas jālieto kopīgi reģistrācijas prasībām?

• (Koncentrētus) izpētes kopsavilkumus UN

jābūt: 

– likumīgām tiesībām VAI

–tiesībām atsaukties uz tiem.
REACH 10. pants a) apakšpunkts
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6. Izmaksu sadale

Datu kopīgas lietošanas izmaksas sastāv no:
• Pētījumu (testu) izmaksas – parasti nosaka, ja Klīmiša vērtējums 1 vai 2.

o Vēsturiskas izmaksas – faktiskās izmaksas;
o Aizstāšanas izmaksas – aplēstas izmaksas.

Izpētes īpašniekam jāsniedz izmaksu apliecinājums 1 mēneša laikā pēc izpētes 
pieprasījuma!

• Administratīvās izmaksas – nevar būt fiksētas, jāattiecas uz konkrētu pētījumu.

o Tehniskās dokumentācijas sagatavošana, datu īpašnieka profesionālais 
atbalsts, datu arhivēšana;

o Finanšu plūsmas administrēšana;
o Pētījumu pasūtīšana un koordinēšana;
o SIEF administrēšana;
o Kopīga iesnieguma administrēšana utt.
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6. Izmaksu sadale

Datu izmaksu sadale jānodrošina taisnīga, 
pārredzama un bez diskriminācijas.

• Jāmaksā tikai par jūsu reģistrācijā 
nepieciešamajiem pētījumiem.

• Īpašos gadījumos iespējama individuāla 
informācijas iesniegšana par dažiem vai visiem 
parametriem, bet jābūt kopīga iesnieguma 
dalībniekam. Jāpamato ar 11. panta 3. punkta kritērijiem.
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6. Izmaksu sadale

Papildus elementi, kas var būt iekļauti izmaksu 
sadalījumā:

• Riska prēmija – ja tiek veikti 

testi ar neskaidru rezultātu.

• Inflācijas procenti  -

vispārējām izmaksām

17

Jāpamato 
piemērošana!!!



6. Izmaksu sadale

Izmaksu sadalījuma un atlīdzināšanas shēma – izmaksu 
sadales modelis.

• Izmaksu sadalījums atkarībā no dalībnieku skaita un tonnāžas 
diapazona;

• Atlīdzība par pētījumu var iekļaut vairākus galvenos 
pētījumus;

• Jāparedz atlīdzības pārrēķināšanas biežums, pievienojoties 
jauniem reģistrētājiem;

• Jāparedz izmaksu sadale, ja rodas reģistrācijas papildprasības;

• Izveidojiet oficiālu vienošanos par datu kopīgu lietošanu.

• Ja nav iespējams vienoties, jāsniedz prasība ECHA strīda 
izšķiršanai. 
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7. Sagatavošanās jaunpienācējiem

• Izmaksu sadalījuma modelim jābūt taisnīgam, 
pārredzamam un nediskriminējošam;

• Jāvienojas, kurš būs atbildīgs par komunikāciju 
ar jaunpienācējiem.
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8. Vienošanās par klasifikāciju un 
marķēšanu

• Ja viela parādās dažādos ierakstos, jācenšas 
vienoties par vienu ierakstu;

• Ja trūkst datu, kas noteiktu klasifikāciju, tie 
jāpieprasa datu īpašniekam;

• Iesniedzamā klasifikācija var atšķirties pamatotu 
identificētu piemaisījumu dēļ;

• Ar klasifikācijas atšķirībām nevar pamatot 
atteikšanos kopīgi lietot datus.
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Papildus informācija: Kā sagatavot un iesniegt klasifikācijas un marķēšanas 
paziņojumu, lietojot IUCLID

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory


9. Kopīgi iesniedzamās dokumentācijas 
sagatavošana.

Dokumentē visu būtisko un 
pieejamo informāciju;

• Ja tonnāža >10 t/gadā, jāpievieno ķīmiskās 
drošības pārskats (CSR);

• Ja nepieciešams, jāpievieno pamatojums par 
datu konfidencialitāti saskaņā ar 10. panta a) 
punkta xi) apakšpunktu.
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Līdzreģistrētāja dokumentācijas 
sastāvdaļas
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Reģistrētāja individuālā informācija

• Administratīvā informācija +vielas identifikācija

Kopīga tehniskā dokumentācija – TIKAI galvenajam 
reģistrētājam

• Informācija par vielas būtiskajām īpašībām

CSR>10t/gadā, norādījumi par drošu lietošanu

• Saskaņā ar SIEF vienošanos



Datu kopīgas lietošanas strīdi

• Ja nevar vienoties par trūkstošā pētījuma veikšanu 
(30. panta 2. punkts)

• ECHA norāda, kuram tas būs jādara. Dalībniekiem jāsedz sava daļa 
no izmaksām.

Veidlapa strīdus gadījuma pieteikšanai (30. panta 2. punkts)

• Ja nevar vienoties par datu kopīgu lietošanu par datiem 
par mugurkaulniekiem (30. panta 3. punkts). Jāsniedz 
dokumentārie pierādījumi, ka pieliktas visas pūles, lai 
panāktu vienošanos.

• Ja dati neskar mugurkaulniekus,  tad jāturpina reģistrācija it kā 
attiecīgā izpēte SIEFā nebūtu pieejama. (30. panta 4. punkts);

• Ja netiek panākta vienošanās, ECHA atļauj turpināt reģistrāciju, 
neizpildot attiecīgo informācijas prasību.

Veidlapa strīdus gadījuma pieteikšanai (30. panta 3. punkts)
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https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article303.aspx


Datu kopīgas lietošanas strīdi

• Ja nav panākta vienošanās par informācijas 
kopīgu lietošanu un/vai izmaksu sadali (27. 
panta 5. punkts) un viela nav provizoriski 
reģistrēta, tonnāža >100t/gadā.

• Var saņemt ECHA atļauju atsaukties uz datiem ->jāsedz daļa 
izmaksu, kas iepriekšējam reģistrētājam radušās sagatavojot 
informāciju;

• Ja maksājumu uzskata par nepietiekamu, jāgriežas attiecīgās 
piekritības valsts tiesā.

Veidlapa strīdus gadījuma pieteikšanai (27.panta 5. punkts)

JEBKURAM POTENCIĀLAJAM REĢISTRĒTĀJAM, KURŠ IR IESAISTĪTS 
STRĪDUS SITUĀCIJĀ, PIRMS IESNIEGT REĢISTRĀCIJAS 

DOKUMENTĀCIJU, VISPIRMS JĀSAŅEM ECHA LĒMUMS PAR STRĪDU.
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https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article275.aspx


Datu kopīgas lietošanas strīdi
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Izmaksu sadalīšanas piemērs (1)

• Dalībniekam A ir pārskats ar vērtējumu 1 (pēc Klīmiša)- tiek 
noteikta vērtība: 180tk  EUR.

• Dalībniekam B – ar vērtējumu 2: 150tk EUR.
• Dalībniekiem C, D, E, F – nav pētījumu.

• Galvenais pētījums: 180tk EUR
• Viena dalībnieka daļa: 180tk: 6=30tk EUR
• Dalībnieka A ieguldījums: 0 EUR
• Dalībnieka B ieguldījums: 30tk x (180tk-150tk)/180tk=5tk 

EUR.
• Dalībnieki C, D, E, F: katrs pa 30tk EUR (kopā 120tk EUR)
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Izmaksu sadalīšanas piemērs (1)

Izmaksu sadalīšana:

Ieguldījumu kopsumma: 4x30tk+5tk = 125tk 
EUR.

Dalībnieks A saņem: 125x180/(180+150)=68,2tk 
EUR

Dalībnieks B saņem: 125x150/(180+150)=56,8tk 
EUR

Dalībnieki C, D, E, F katrs maksā 30tk EUR.

27
Vairāk piemēru Vadlīnijās par datu kopīgu lietošanu 5.6. sadaļā



PIEVIENOŠANĀS ESOŠAI REĢISTRĀCIJAI

• Saraksts ar reģistrētās vielām

Darbību plāns:
1. Sazinieties ar galveno reģistrētāju, apspriediet Jums 

vajadzīgās informāciju apjomu. Galveno reģistrētāju 
saraksts.

!! Datu kopīga lietošana par testiem ar mugurkaulniekiem 
ir obligāta!!

2. Pieprasiet detalizētu izmaksu atšifrējumu – bez maksas.

Rezultātā jāiegādājas piekļuves pilnvara – letter of access
– lai varētu atsaukties uz datiem, kas Jums trūkst.
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http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.pdf/cf1c8cd9-890d-4277-bc1e-740bd6eab2bb
https://echa.europa.eu/documents/10162/13587/04_mm_electronic_selling_loa_d2_lrws_20120203_en.pdf


PIEVIENOŠANĀS ESOŠAI REĢISTRĀCIJAI

3. Izvērtējiet izmaksu atšifrējumu un pārliecinieties, ka 
maksāsiet tikai par to, kas Jums nepieciešams. 

!! Nevar prasīt samaksu par pētījumiem, kas iesniegti 
pirms 12 gadiem un vairāk.
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Tonnāža Pētījuma
izmaksas

Administratīvās 
izmaksas

Pamatojums

Pētījums Nr. 1 1-10 1000 100 Pam. Nr. 1

Pētījums Nr. 2 10-100 3000 80 Pam. Nr. 2

Piekļuves kods n/v - 50 Pam. piekļuves 
kodam

SIEF 10-100 - 500 Pam. -SIEF



PIEVIENOŠANĀS ESOŠAI REĢISTRĀCIJAI

4. Vienojieties par izmaksu parametriem, kas paaugstina vai 
pazemina kopēju izmaksu cenu.

• Riska prēmija - uz datu īpašnieka riskiem un veiktajiem 
ieguldījumiem, piemēram, veicot testu ar neskaidru 
rezultātu;

• Procentu maksājumi – reģistrācija 2018. gadā nav 
priekšrocība salīdzinājumā ar 2010. vai 2013. gada 
reģistrāciju;

• Inflācija – piemēro vispārējām izmaksām.

!! Datu īpašniekam jāpamato minēto parametru piemērošana. 
Nav noteikts, ka tiem jābūt iekļautiem kopējās izmaksās.
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PIEVIENOŠANĀS ESOŠAI REĢISTRĀCIJAI

5. Vienojaties par kopīgo datu iesniegšanu.

Jābūt atrunātām:

• kopīgās datu iesniegšanas izmaksām;

• piekļuves kodu piešķiršanai un izplatīšanai 
reģistrētājiem;

• savstarpējās komunikācijas kārtībai;

• kā tiek sadalītas izmaksas –
proporcionāli/vienlīdzīgi?

• vai tiek izvēlēts konsultants utt.
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PIEVIENOŠANĀS ESOŠAI REĢISTRĀCIJAI

6. Apspriediet atlīdzināšanas shēmu:

– SIEFā nevar būt dalības maksa;

– SIEF darbība pēc 2018. gada termiņa;

– Jāparedz atlīdzības pārrēķināšanas biežums, 
pievienojoties jauniem reģistrētājiem;

– Jāparedz izmaksu sadale, ja rodas reģistrācijas 
papildprasības.
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Jautājumi, kas var rasties REACH 
reģistrācijas 3. solī

• Ko darīt, ja ir vairākas reģistrācijas 
dokumentācijas?

• Pārbaudiet dokumentācijas veidu (pilnā, starpproduktu)

• Vai nav paziņota iepriekšējo likumdošanas aktu ietvaros 
(datums);

• Cik pilnīga un kvalitatīva ir informācija par datiem.

• Vai SIEF vienošanās ir obligāta?
Nav obligāta, taču ļoti vēlama.  
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Jautājumi, kas var rasties REACH 
reģistrācijas 3. solī

• Kāda atšķirība starp SIEF un konsorciju?
• Konsorcijs ir vairāk formāla, brīvprātīga sadarbības platforma, SIEF 

ir ar 29. pantu noteikta sadarbības forma, kurā dalība ir obligāta; 
Potenciālais reģistrētājs var atteikties piedalīties konsorcijā.

• Ko darīt, ja divi potenciālie reģistrētāji vēlas būt 
galvenie reģistrētāji? Vai arī – neviens to nevēlas?

• SIEF dalībnieki balso, kurš tiks iecelts par galveno reģistrētāju; 

• Otrā gadījumā – sadaliet pienākumus starp dalībniekiem;

• Tas var būt izvēlēts arī pēc dokumentācijas sagatavošanas;

• Noalgojiet konsultantu, kurš sagatavos dokumentāciju;

• Tomēr par galvenā reģistrētāja kandidatūru dalībniekiem ir 
jāvienojas tik un tā.
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Jautājumi, kas var rasties REACH 
reģistrācijas 3. solī

• Ja ir visi reģistrācijai nepieciešamie dati, vai vajag piedalīties 
SIEFā un kopīgā reģistrācijā?

Jā, jo tāpat jābūt kopīgā iesnieguma dalībniekam.

Kritēriji, lai daļu datu neiesniegtu kopīgi:
• iesniegt informāciju būtu nesamērīgi dārgi;
• tas nozīmētu atklāt informāciju, kas ir komerciāli neatklājama;
• nav vienprātības ar galveno reģistrētāju par informācijas atlasi.

!! Jāiesniedz skaidrs un pamatots skaidrojums katram gadījumam.
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11. panta 3. punkts



Jautājumi, kas var rasties REACH 
reģistrācijas 3. solī

• Kāda veida informāciju nevar pieprasīt?
• Tādu, kas skar komerciālos noslēpumus - par:

– produktu cenām un cenu politiku;

– informāciju par klientiem un piegādes avotiem;

– ražošanas vai izplatīšanas izmaksām;

– par ražošanas/izplatīšanas apjomiem;

– par attīstības plāniem tehnoloģiju un investīciju jomā.

• Vai SIEFā var prasīt samaksu par vielas 
identitātes noteikšanu un pievienošanu 
SIEFam?

• Nē, tas nevar būt kompensācijas objekts. SIEFa
dalībnieki ir vienas un tās pašas vielas reģistrētāji.

36



Noderīga informācija

• Palīgmateriāli REACH 2018 lapās – 3. solis;
• Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu;
• SIEF datu kopīga lietošana un datu kopīga iesniegšana-faktu lapa;
• Datu kopīga lietošana – vadlīnijas īsumā;
• Raksturīgie izmaksu elementi sarunās par datu kopīgu lietošanu –

faktu lapa;
• Datu kopīgas lietošanas strīdi praksē;
• Webinārs - Koordinējiet darbu ar citiem reģistrācijas dalībniekiem;
• Webināri – datu kopīgas lietošanas nozīme (angļu val.);
• Webināri – datu kopīga lietošana un strīdi (angļu val.);
• Jautājumi/atbildes par datu kopīgu lietošanu (angļu val.).
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https://echa.europa.eu/lv/reach-2018/get-organised-with-your-co-registrants
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/guidance_on_data_sharing_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/data_sharing_fact_sheet_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/nutshell_guidance_data_sharing_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13631/factsheet_costs_datasharing_lv.pdf
http://echa.europa.eu/lv/support/registration/working-together/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice
https://youtu.be/v-qy9OdITlo
http://www.echa.europa.eu/lv/view-article/-/journal_content/63e12fa5-cd2e-459e-9925-be7a676a81d3
http://echa.europa.eu/lv/view-article/-/journal_content/6fe53bde-3641-4799-b719-c8f83a994626
http://echa.europa.eu/lv/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/REACH/datasharing


Citas prasības ķīmiskajām vielām un 
maisījumiem saskaņā ar REACH un CLP regulu

28.02.2017. 38



DDL - REACH regulas II pielikuma grozījumi
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2015. gada 1. jūnijā stājās spēkā Komisijas regulas (ES) 
Nr. 2015/830 pielikuma teksts par DDL sastādīšanu, kas 
groza REACH regulas II pielikumu.

Drīkst izmantot DDL, kas saņēmējam izsniegtas līdz 
2015. gada 1. jūnijam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
453/2010, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var 
neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

Jāpārbauda 
atbilstība!!!

28.02.2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF


Pārejas periods
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01.12.2010. 01.06.2017.

(ES) Nr. 2015/830
(ES) Nr. 453/2010

01.06.2015.

(ES) Nr. 453/2010 (ES) Nr. 2015/830

REACH UN CLP palīdzības dienesta informatīvs palīgmateriāls:

DDL Regulu (ES) Nr. 453/2010 un (ES) Nr. 2015/830 salīdzinājums

28.02.2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF
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
http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/DDL_grozijumi_salidzinajums_10 2015_LVGMC.pdf


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.
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!!! Praktiskie norādījumi Nr. 7. Kā paziņot vielas 
klasifikācijas un marķējumu sarakstam

28.02.2017.

Klasifikācijas un marķējuma 
paziņošana

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


Pārmarķēšana saskaņā ar CLP regulu

• CLP plaukta perioda termiņš: – maisījumi, kas 
marķēti un iepakoti saskaņā ar DSD/DPD 
prasībām,  tirgū var atrasties līdz 2017. gada 1. 
jūnijam.

28.02.2017. 42

1) Sazināties ar piegādātāju par pārmarķēšanu;
vai

1) Izmantojot DDL 2. iedaļu, veikt pārmarķēšanu 
pašiem.



Informācijas sniegšana reaģēšanai ārkārtas gadījumos 
veselības jomā (CLP regulas 45. pants, VIII pielikums)
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Jauna paziņošanas kārtība par maisījumiem, kuri klasificēti kā 
bīstami cilvēku veselībai vai piemīt fizikāli ķīmiskā bīstamība.

Importētājiem

Pakārtotiem 
lietotājiem

KAM? Patērētāju lietošanai: 
2020. gada 1. janvāris

Profesionālai lietošanai: 
2021. gada 1. janvāris

Rūpnieciskai lietošanai: 
2024. gada 1. janvāris

KAD?

ATKĀPE: Ja tiek sniegti pārskati par darbībām ar ķīmisko vielu 
maisījumiem, tad jaunā paziņošana jāveic no 2025. gada 1. 

janvāra.



Paziņošana

Pieslēgšanās 
ECHA 

mājaslapai

UFI 
ģenerēšana

Paziņošanas 
formāta 

(PCN) 
aizpildīšana

Lejupielādē 
.xml

formātu
Paziņošana

Dalībvalstis

 Jebkuri daudzumi;
 Paziņošanas valoda - attiecīgās dalībvalsts valodā, kurā produktu laiž tirgū;
 Paziņo 1 reizi, ja nav izmaiņu saskaņā ar CLP regulas VIII pielikumu, piem., konc.

https://ufi.echa.europa.eu/#/create
https://poisoncentres.echa.europa.eu/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/documents/22284544/22284907/xml_schema.zip/178b8f87-1a25-40fd-95d4-28ad10dda9e3


Iesniedzamā informācija

1. Maisījuma un iesniedzēja identificēšana:
Produkta identifikators; Iesniedzēja kontaktinformācija;

2. Maisījuma klasifikācija, marķējuma elementi un toksikoloģija: 
Maisījuma un marķējuma elementu klasifikācija Maisījuma 
klasifikācija un marķējuma elementi; Toksikoloģiskā informācija; 
Papildu informācija par maisījumu;

3. Maisījuma komponentu produkta identifikatori :
Maisījuma komponentu produkta identifikatori (vielas un 
maisījumi maisījumos, ja piemērojami); Maisījuma komponentu 
koncentrācija un koncentrācijas diapazoni; Maisījuma 
komponentu (vielu un maisījums maisījumā (MIM)) klasifikācija.

 Plašāka informācija: ECHA mājaslapā, kā arī REACH un CLP 
palīdzības dienestā, reach@lvgmc.lv; 67032027.
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https://poisoncentres.echa.europa.eu/tools?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=/login/login
mailto:reach@lvgmc.lv


Paldies par uzmanību!

28.02.2017.

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

