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Saturs

• REACH regulas vispārīgās prasības; 
• Ķīmisko vielu reģistrācija, REACH 2018 reģistrācijas termiņš;
• Ķīmisko vielu iekļaušana ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu 

sarakstā;
• Kā rīkoties, ja viela ir iekļauta ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu 

sarakstā;
• Alternatīvu izvērtēšana un to ieviešanas iespējas;
• Materiālā atbalsta saņemšanas iespējas (orientējoši līdz 10 000 EUR) bīstamo 

vielu aizvietošanai uzņēmumos starptautiska projekta “Fit for REACH” ietvaros;
• Citas aktualitātes ķīmisko vielu pārvaldības normatīvajos aktos;
• Jautājumi un atbildes
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REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 
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REACH stājās spēkā 
2007. gada 1. jūnijā.

• Vielām, kuras ražo vai importē ES/EEZ virs 1t/gadā; 
• Informācijas par drošu lietošanu nodošana pa piegādes 

ķēdi.
Reģistrācija

• Reģistrētāju testēšanas priekšlikumu pārbaudes;
• Reģistrācijas dokumentāciju pareizības pārbaude;
• Vielu izvērtēšana.

Izvērtēšana

• Licencēšana;
• Ierobežojumi;
• Harmonizētā klasifikācija (CLP regula).

Regulatīvā riska 
pārvaldība



Galvenās lomas REACH
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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

+Vienīgais pārstāvis



Lomas un pienākumi

Uzzini savus pienākumus! Izmanto

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


REACH reģistrācija un termiņi
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Reģistrācija un provizoriskā reģistrācija
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REĢISTRĀCIJA

Obligāti, ja vielas 
apjoms ≥100t/gadā

Obligāti, ja KMR 1. un 2. kat. vai 
ļoti toksiskas ūdens organismiem

Jauna (jaunizgudrota) 
viela

Ja nokavēts provizoriskās 
reģistrācijas termiņš

Maksas

PROVIZORISKĀ REĢISTRĀCIJA

Esošās vielas apjoms 1-
100t/gadā

Pēdējais termiņš 2017. gada 31. 
maijs

Pilnā reģistrācija jāpabeidz līdz 
2018. gada 31. maijam 

Bezmaksas

Jāveic 6 mēnešu laikā, 
sasniedzot apjomu 1t/gadā 

http://echa.europa.eu/lv/support/registration/what-you-need-to-consider-for-your-business
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/registration/data-sharing/pre-registration


REACH 2018 reģistrācija
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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.
Vairāk informācijas ECHA mājaslapā

Vadlīnijas par reģistrāciju

http://echa.europa.eu/lv/reach-2018
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_lv.pdf


REACH reģistrācija:
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Reģistrācijas izmaksas ietekmējošie faktori:
• Uzņēmuma lielums
• Vielu tonnāžas apjoms
• Kopīgā vai individuālā reģistrācija
• 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).

Ja apjoms ≥10t/gadā, papildus jāiesniedz ķīmiskās drošības 
novērtējums (CSA), ko reģistrē ķīmiskās drošības ziņojumā (CSR).

Maksājuma regula (ES) 
2014/864

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


Komunikācija piegādes ķēdē
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Reģistrācijas 
dokumentācija

Klienti (pakārtotie lietotāji)

CSR un iedarbības 
scenāriji, ja vielas 
tonnāža ir >10t/gadā

DDL Iedarbības 
scenāriji

Norādes par drošu 
lietošanu

Informācija par 
lietošanas veidiem

Ražotājs, importētājs, vienīgais pārstāvis



Drošības datu lapa – KAD?
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DDL 
jānodrošina:

ja viela vai maisījums klasificēts kā 
bīstams saskaņā ar CLP regulu

PBT vai vPvB viela

viela iekļauta 
Kandidātvielu sarakstā;

maisījumiem, kas 
nav bīstami, bet:

satur vielas bīstamas vielas 
virs noteiktām 

robežkoncentrācijām

noteiktas Kopienas 
arodekspozīcijas robežvērtības

Pēc pieprasījuma

REACH 31. 
pants

http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table


Par DDL
• DDL nav jāpiegādā plašākai sabiedrībai;
• Par DDL saturu atbildīgs jebkurš piegādātājs;
• Piegādātājs pārbauda DDL piemērotību vai papildina to (darot to 

zināmu ražotājam);
• DDL jāglabā vismaz 10 gadus;
• Atjauno un izsniedz bez maksas. Visiem, kam piegādāts pēdējo 12 

mēnešu laikā.
• Nodrošina pirmajā piegādes reizē ne vēlāk kā tai pašā dienā.
• Latvijas Republikā izsniegtām DDL jābūt latviešu valodā (REACH 31. 

panta 5. punkts)
• Iedarbības scenāriji – reģistrētām vielām, kuru apjoms ir ≥10 

t/gadā, izpildās REACH 14. panta 4. punkta kritēriji.
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Papildu informācija
• Vadlīnijas par reģistrāciju;
• ECHA piedāvātais atbalsts pakārtotiem lietotājiem;
• Vadlīnijas par drošības datu lapu sastādīšanu;
• REACH 2018 reģistrācija;
• REACH un CLP palīdzības dienesta veidotas prezentācijas par 

REACH 2018 1.-3. soli
• Informācija par reģistrētām vielām;
• CLP regulas VI pielikuma vielas ar saskaņotu klasifikācija un 

marķēšanu.

14
15.06.2016.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_lv.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/966058/mindmap_du_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_lv.pdf
http://echa.europa.eu/lv/reach-2018
http://meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/reach/seminari/seminari?id=1724&nid=782
http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp


Paldies par uzmanību!

Natālija Jaunkalne
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH un CLP palīdzības dienests
e-pasts reach@lvgmc.lv, tel. 67032027

mailto:reach@lvgmc.lv
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