
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

REACH regula pieprasa reģistrēt visas ķīmiskās 

vielas, kuras tiek ražotas vai importētas ES, 

Islandē, Norvēģijā vai Lihtenšteinā vairāk par 

vienu tonnu gadā. Ja nav pieejama informācija 

par ķimikālijas bīstamajām īpašībām, tāda ir 

jāizstrādā un jāatjaunina drošības datu lapas. 

Vielām, kas jau ir tirgū, jāievēro noteikti 

reģistrācijas termiņi, kas atkarīgi no to daudzuma 

un bīstamības veselībai un videi. Jaunas vielas 
pirms laišanas tirgū vienmēr ir jāreģistrē. 

Atcerieties termiņus!  

VAI JŪSU DARBA DEVĒJS IR 
GATAVS? 
Uzņēmumiem, kas ES ražo vai importē 

ķīmiskās vielas vairāk par 100 tonnām 

gadā, tās jāreģistrē līdz otrajam REACH 
termiņam – 2013. gada 31. maijam. 

Pirmā reģistrācija 

2010. gada 

30. novembris 

≥ 1000 tonnas/gadā 

 

Otrā reģistrācija 

2013. gada 

31. maijs 

≥ 100 tonnas/gadā 

 

Trešā reģistrācija 

2018. gada 

31. maijs 

≥ 1 tonna/gadā 

 

 

REACH 2013 – Aicinājums 

rīkoties  
strādnieku pārstāvjiem uzņēmumos, kas 

ražo, importē vai izmanto ķimikālijas 
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KĀDI IR JŪSU DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI? 

 

Ja jūsu uzņēmums ražo vai importē ķīmisku 

vielu 100 vai vairāk tonnu gadā, jūsu darba 

devējam ir: 

 

 jāapkopo visa pieejamā informācija par 

vielas īpašībām un jādalās tajā ar citiem tās 

pašas vielas ražotājiem un importētājiem, lai 

sagatavotu reģistrācijas pieteikumu; 

 jāizmanto šī informācija, lai novērtētu riskus 

darbinieku un iedzīvotāju veselībai, kā arī 

videi; 

 jāparedz nepieciešamie riska pārvaldības 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka jūsu 

uzņēmums un jūsu klienti vielu lieto droši; 

 pēc vajadzības jāatjaunina jūsu drošības 

datu lapas; 

 jāiesniedz reģistrācijas pieteikums Eiropas 

Ķimikāliju aģentūrā. To daļēji var iesniegt 

kopīgi ar citiem uzņēmumiem;  

 jāsamaksā reģistrācijas nodeva. 
 

Ja jūsu uzņēmums izmanto ķimikālijas 

darbavietā, kopā ar jūsu darba devēju pārbaudiet, 

vai: 

 

 jūsu izmantotās ķīmiskās vielas ir reģistrētas 

vai arī tās ir paredzēts reģistrēt 2013. gadā. 

Šī informācija ir sniegta ECHA tīmekļa 

vietnē; 

 jūsu lietošanas veidiem atbilst atjauninātās 

drošības datu lapas;  

 riska pārvaldības pasākumi, kas aprakstīti 

drošības datu lapās un iedarbības scenārijos, 

tiek īstenoti, lai nodrošinātu ķimikālijas 
nekaitīgu lietošanu. 

REACH 2013 - Rīkojieties tagad!  

KĀPĒC JUMS JĀBŪT IEINTERESĒTAM? 

 

Ja jūsu uzņēmums neievēros REACH prasības, tas 

var būtiski ietekmēt jūs, jo jūs varat neizmantot 

ķimikālijas droši. Valstu izpildes iestādes var arī 

veikt darbības ar iespējamu ietekmi uz izmaksām 

un galu galā var pat apturēt jūsu ražošanas 

līnijas. 

 

KĀDU LABUMU JŪS GŪSIET NO ŠIEM 

NOTEIKUMIEM? 

 

Papildinot citus darba drošības un veselības 

aizsardzības noteikumus, tie uzlabos strādnieku 

aizsardzību, veicinot drošu ķimikāliju lietošanu, 

samazinot bīstamo ķimikāliju iedarbību un 

izvairoties no arodslimībām, kuras tās izraisa. 

 

KUR ATRAST PAPILDU INFORMĀCIJU UN 

ATBALSTU? 

 

ETUC piedāvā īpaši REACH veltītas tīmekļa lapas: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA nodrošina vadlīnijas, IT rīkus un palīdzību 

uzņēmumiem, tiem pildot savus pienākumus un 

saistības kā ķimikāliju reģistrētājiem un 

izmantotājiem: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Valstu REACH palīdzības dienesti sniedz 

praktiskus padomus vietējās valodās: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA sniedz informāciju par to, kā pārvaldīt 

riskus, lietojot bīstamas vielas darbvietā: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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