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DARBĪBA UZŅĒMĒJS 

VAI IR JURIDISKS 
PIENĀKUMS 

IESNIEGT 
INFORMĀCIJU/ 
PAZIŅOJUMU?  PAMATOJUMS IESPĒJAS 

Imports Importētājs Jā Tiesību akts (45. pants) 

Uzņēmums var paļauties uz to, ka tā piegādātājs (piemēram, 
mātesuzņēmums) vai cits uzņēmums iesniegs iesniegumu tā 
vārdā — šādā iesniegumā tiktu iekļautas ziņas par tā produktu. 
Uzņēmums joprojām ir atbildīgā persona atbilstīgi 45. pantam 
(ja piemērojams, t.i., pārpakotājs un atkārtotas uzpildes 
veicējs), tomēr tas nav juridiskā persona, kas iesniedz 
informāciju iesniegšanas sistēmā. Var būt vajadzīga līgumiska 
vienošanās starp atbildīgo personu un uzņēmumu, kas 
sagatavo iesniegumu tās vārdā. Tajā būtu jāatrunā visi 
iespējamie scenāriji — informācijas atjaunināšanas pienākumi, 
piekļuve lietas dokumentācijai utt 

Formulēšana 
Pakārtotais 

lietotājs 
Jā Tiesību akts (45. pants) 

Pārpakošana 
Pakārtotais 

lietotājs 
Jā 

Darbība ir izmantošana saskaņā ar CLP 
regulu un REACH regulu (pārvietošana 
uz jaunām/citām tvertnēm). Sk. arī 
ECHA Vadlīnijas pakārtotajiem 
lietotājiem. (45. pants) 

Atkārtota 
uzpildīšana (sk. arī 
iepriekš attiecībā 
uz pārpakošanu 

Pakārtotais 
lietotājs 

Jā 

Darbība ir izmantošana saskaņā ar CLP 
regulu un REACH regulu (pārvietošana 
uz jaunām/citām tvertnēm). Sk. arī 
ECHA Vadlīnijas pakārtotajiem 
lietotājiem. (45. pants) 

Formulēšana uz 
līguma pamata 

Pakārtotais 
lietotājs 

Jā 

Sintezētāji uz līguma pamata ir 
pakārtotie lietotāji. Sk. ECHA 
Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem. 
(45. pants) 

Izplatīšana Izplatītāji 

Jā, ja izplata 
dalībvalstīs, kas nav 

sākotnējā iesniegumā 
norādītās dalībvalstis. 

Tiesību akts (4. panta 10. punkts) 

 
 
Izplatītāji nevar laist tirgū maisījumu, kas neatbilst CLP regulai 
kopumā. Tāpēc izplatītājiem jānodrošina, ka tie neizplata 
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Mazumtirdzniecība 
Izplatītājs 

(mazumtirgotājs) 

Jā, ja izplata 
dalībvalstīs, kas nav 

sākotnējā iesniegumā 
norādītās dalībvalstis. 

Mazumtirgotāji pēc definīcijas ir 
izplatītāji. Pienākumi sniegt 
informāciju atbilstīgi 4. panta 10. 
punktam. Tie uzglabā/laiž tirgū 
maisījumus patērētājiem, neveicot 
nekādu darbību, kas kvalificējama kā 
pakārtotā lietotāja darbība. Sk. arī 
ECHA Vadlīnijas pakārtotajiem 
lietotājiem. 

maisījumu - dalībvalstī, kurā nav iesniegts iesniegums, vai - ar 
produkta identifikatoru, kas nav bijis iekļauts iesniegumā 
attiecīgajai pilnvarotajai iestādei. 
 
 
 
Ja izplatīšana (tostarp pārmarķēšana un zīmola maiņa) notiek 
citās dalībvalstīs, nevis dalībvalstī, kurā iesniegts sākotnējais 
iesniegums, vai ar tirdzniecības nosaukumiem, kas nav iekļauti 
iesniegumā, izplatītājs var iesniegt būtisko informāciju 
sākotnējam iesniedzējam iekļaušanai iesniegumā. Alternatīvi 
tas var nolemt iesniegt pats savu iesniegumu attiecīgajai(ām) 
pilnvarotajai(-ām) iestādei(-ēm). 

Zīmola maiņa Izplatītājs Jā 

Dalībnieks, kas izmanto savu zīmolu 
maisījumam, kuru ir formulējis kāds 
cits, un produktu laiž tirgū. Šo darbību 
neuzskata par pakārtotā lietotāja 
darbību. Sk. arī ECHA Vadlīnijas 
pakārtotajiem lietotājiem. (Pienākumi 
sniegt informāciju atbilstīgi 4. panta 
10. punktam). 

Pārmarķēšana Izplatītājs Jā 

Dalībnieks, kas pielāgo korporatīvās 
krāsas vai identifikatorus maisījuma 
marķējumā vai pielāgo marķējumu 
citādā veidā. Šo darbību neuzskata par 
pakārtotā lietotāja darbību. Sk. arī 
ECHA Vadlīnijas pakārtotajiem 
lietotājiem. (Pienākumi sniegt 
informāciju atbilstīgi 4. panta 10. 
punktam). 

Tirdzniecības 
pārstāvis 

(=konsultants) 

Tirdzniecības 
pārstāvim ir 

uzticēts 
pienākums 

iesniegt 
informāciju 
atbildīgās 

personas vārdā 
un uzdevumā. 

Nē 

Tiesību akts. Tirdzniecības pārstāvis 
nav dalībnieks CLP regulas nolūkos, 
tāpēc uz to neattiecas 45. pants vai 4. 
panta 10. punkts. 
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