
Terminoloģija Jūsu 
valodā
ECHA-term ir tiešsaistes pakalpojums, ar kuru 
23 oficiālajās ES valodās piedāvā vairāk nekā 1 300 
juridisku terminu un to definīciju, ko var filtrēt un 
lejupielādēt dažādos formātos. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

ECHA 
pakalpojumi 
īsumā

Vai ECHA var mani 
interesēt?
Jā, ja esat:

• uzņēmums, kas ražo, importē, izplata vai 
izmanto ķīmiskās vielas; 

• darbinieks, kurš strādā ar ķīmiskajām 
vielām; 

• profesionāla un rūpnieciska apvienība 
ķīmijas vai ražošanas nozarē; 

• nevalstiska organizācija, kas darbojas 
cilvēku veselības, vides un dzīvnieku tiesību 
aizsardzības jomā;

• patērētājs, kuram nav vienaldzīgi drošāki 
produkti un ilgtspējīgs patēriņš;

• žurnālists, kurš raksta par veselības, vides, 
patērētāju, uzņēmējdarbības un līdzīgiem 
jautājumiem;

• politikas veidotājs valsts, Eiropas un 
starptautiskajā līmenī; 

• valsts iestāde Eiropas Savienībā un Eiropas 
Ekonomikas zonā; 

• zinātnieks vai akadēmiķis, kurš ir iesaistīts 
vai ieinteresēts regulatīvajā zinātnē.

Sazinieties ar ECHA: 
http://echa.europa.eu/lv/contact
Tālr.: +358-9-686180

Sekojiet mums:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Jaunie noteikumi
Eiropas tiesību akti attiecībā uz ķīmiskajām 
vielām pēdējo gadu laikā ir mainījušies līdz ar četru 
regulu ieviešanu, nodrošinot ķīmisko vielu brīvu 
kustību Eiropas Savienībā un augsta līmeņa cilvēku 
veselības un vides aizsardzību. 

• REACH — ķīmisku vielu reģistrēšana, vērtēšana, 
licencēšana un ierobežošana; 

• CLP — bīstamu ķīmisku vielu klasificēšana, 
marķēšana un iepakošana; 

• BPR — biocīdu regula; 
• PIC — iepriekš norunāta piekrišana bīstamu 

ķīmisku vielu un pesticīdu starptautiskajā 
tirdzniecībā. 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) nodrošina šo 
regulu saskaņotu ieviešanu visā Eiropas Savienībā 
un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs — Islandē, 
Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Mūsu tīmekļa vietnē mēs sniedzam informāciju par 
tiesību aktiem 23 oficiālajās ES valodās.

© Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2014

ECHA-14-L-04-LV  -  ED-02-14-723-LV-C  - ISBN: 978-92-9244-703-8   -  DOI: 10.2823/43233

http://echa-term.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/lv/contact
http://www.facebook.com/EUECHA


Ķīmisko 
vielu drošas 
izmantošanas 
veicināšana
ECHA visā pasaulē sadarbojas ar starptautiskām 
organizācijām un regulatīvajām aģentūrām saistībā ar 
jauniem un aktuāliem jautājumiem attiecībā uz ķīmisko 
drošību.

ECHA ir akreditētas ES līmeņa ieinteresēto personu 
organizācijas, kas pārstāv nozari, akadēmiskās aprindas 
un pilsonisko sabiedrību, un tās sadarbojas ar aģentūru, 
aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.  
http://echa.europa.eu/lv/about-us

Informācija par 
ķīmiskajām vielām
ECHA tīmekļa vietne ir unikāls informācijas avots 
par ķīmiskajām vielām, ko ražo un importē Eiropā, to 
bīstamajām īpašībām, klasifikāciju un drošu lietošanu. Šo 
informāciju iegūst tieši no ražotājiem un importētājiem.
http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals

Ķīmiskās vielas mūsu dzīvē
Šajā tīmekļa sadaļā ir paskaidrots, kā ķīmiskās vielas 
var tikt droši izmantotas gan mājās, gan darbā, kā arī 
izskaidrotas REACH ieviestās “tiesības jautāt”.
http://echa.europa.eu/lv/chemicals-in-our-life

Palīdzība 
uzņēmumiem 
prasību izpildē
ECHA tīmekļa vietnes izmantošanas veidi: 

Savu pienākumu apzināšana
Rīka Navigator izmantošana, lai uzzinātu savus 
uzdevumus saskaņā ar REACH un CLP regulu, kā arī 
saņemtu ieteikumus. 

Jaunumu uzzināšana 
Piesakieties mūsu jaunumu saņemšanai: 
http://echa.europa.eu/lv/subscribe

Piedalieties pasākumos
Iespējams piedalīties bezmaksas ikgadējās 
ieinteresēto personu konferencēs, kurās notiek 
individuālas konsultāciju sesijas, vai sekot tām 
tiešsaistē. Varat arī reģistrēties bezmaksas 
tiešsaistes tīmekļa semināra programmai.

Atrodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Pārlūkojiet vai meklējiet pēc atslēgvārda biežāk 
uzdoto jautājumu sarakstā, kas kurš kļūst arvien 
plašāks. 

Atrodiet palīdzību ES valodās
Izmantojiet mūsu tīmekļa vietni un Jūsu valsts 
palīdzības dienestu.

Pārbaudiet, vai atbilstat samazinātām nodevām
Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) jāmaksā 
mazāk saskaņā ar REACH un BPR. Veiciet interaktīvu 
testu un izpildiet pakāpeniskus norādījumus, lai 
pareizi noteiktu sava uzņēmuma izmēru. 

Atbalsta saņemšana
http://echa.europa.eu/lv/support

PUBLIKĀCIJAS:
• informācijas un faktu lapas
• fakti un skaitļi, ziņojumi un darbsemināru materiāli;
• vadlīniju dokumenti;
•  “Vadlīnijas īsumā”.
Publikācijas 23 ES valodās pieejamas:  
http://echa.europa.eu/lv/publications

IT RĪKI
Jus iesniedzat ķīmisko vielu dokumentāciju, 
izmantojot:
• IUCLID, lai organizētu datus;
• REACH-IT un R4BP 3,  lai iesniegtu informāciju un 

to aktualizētu;  
• Chesar, lai izveidotu ķīmiskās drošības ziņojumu.

Pievēršanās 
vielām, kas rada 
bažas
Mēs sadarbojamies ar Eiropas Komisiju un ES 
dalībvalstīm, lai noteiktu “īpaši bīstamas vielas” 
cilvēku veselībai un videi, kā arī nolemtu, kurām 
vielām nepieciešama regulatīva riska pārvaldība ES 
līmenī. Galīgais mērķis ir to aizstāšana ar drošākām 
alternatīvām.
http://echa.europa.eu/lv/addressing-chemicals-of-
concern

Jūs varat iesaistīties
ECHA konsultē sabiedrību saistībā ar priekšlikumiem:

• izmēģināt vielas uz dzīvniekiem; 
• saskaņot bīstamu ķīmisku vielu klasifikāciju; 
• identificēt “īpaši bīstamas vielas”;
• izlemt, kurām no tām nepieciešama iepriekšēja atļauja;
• atļaut to pagaidu izmantošanu atsevišķiem 

uzņēmumiem;
• ierobežot vielu atsevišķus izmantošanas veidus;
• izlemt, kuras biocīdu aktīvās vielas var aizstāt ar 

drošākām.   

Piesakieties brīdinājumu saņemšanai un sniedziet savu 
ieguldījumu: 
RSS plūsma: http://echa.europa.eu
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