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Svarīgākie padomi, uzsākot darbu 
Forumā informācijas apmaiņai par 
vielām (SIEF) 
 

SIEF (Forumi informācijas apmaiņai par 
vielām) ir patstāvīgi – tie „nepieder” Eiropas 
Ķimikāliju aģentūrai (ECHA). Vienlaikus tiem ir 
izšķiroša loma REACH sistēmā, un ECHA 
vēlas darīt visu, kas ir tās spēkos, lai 
mēģinātu nodrošināt, ka darāmais darbs būtu 
sekmīgs. 
 
SIEF ir izveidojušas uzņēmējsabiedrības, kas 
vēlas reģistrēt vienu un to pašu vielu. Forumu 
uzdevums ir atvieglot datu apmaiņu starp 
uzņēmējsabiedrībām un tādējādi novērst 
pētījumu dublēšanos, kā arī saskaņot 
klasifikāciju un marķēšanu, ja šajā ziņā starp 
reģistrācijas pretendentiem ir kādas 
atšķirības. Dalībniekiem ir arī jāinformē 
pārējie par esošajiem pētījumiem, jāsniedz 
atbildes uz citu dalībnieku informācijas 
pieprasījumiem un kopīgi jāstrādā, lai 
noskaidrotu, kādi papildu pētījumi ir 
nepieciešami, un tos veiktu, tiklīdz rodas tāda 
vajadzība. Visa šā darba mērķis ir sagatavot 
vienu kopīgu pieteikumu par katru vielu, 
minimāli veicot papildu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem un ar minimālām izmaksām. 

Nozares pārstāvji ir informējuši ECHA, ka 
dažiem SIEF radās zināmas grūtības, darbu 
uzsākot, un ka ir iespējamas komunikācijas 
problēmas starp dalībniekiem.  
  
ECHA nesen organizēja nozares pārstāvju un 
Komisijas darbinieku kopīgu sanāksmi. 
Sanāksmes mērķis bija apspriest radušās 
problēmas, noskaidrot SIEF dalībnieku 
prasības un palīdzēt nodrošināt labākās 
prakses apmaiņu starp nozares pārstāvjiem.  
 
Turpmāk sniegtās piezīmes ir domātas 
uzņēmējsabiedrībām, un tās atspoguļo 
galvenās diskusiju tēmas un iespējamos 
risinājumus. ECHA saprot, ka šis ir jauns 
process un, iespējams, var rasties arī citi 
jautājumi, tāpēc var būt nepieciešamas 
turpmākas diskusijas. Mēs turpināsim sniegt 
savu atbalstu, ievērojot REACH noteiktos 
ierobežojumus, lai palīdzētu nodrošināt, ka 
SIEF un reģistrācijas pretendenti var izpildīt tos 
uzdevumus, kurus tiem lūdz. ECHA ir 
sagatavojusi arī Vadlīnijas par datu kopīgu 
lietošanu, lai palīdzētu SIEF forumiem izpildīt 



REACH Faktu lapa  
Svarīgākie padomi, uzsākot darbu Forumā informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) 

 
 

 
Eiropas Ķimikāliju aģentūra 

savus uzdevumus saistībā ar dažiem turpmāk 
izskatītajiem jautājumiem. 
 

KĀPĒC JŪSU UZŅĒMUMAM TAS IR 
STEIDZAMS JAUTĀJUMS  

Patiesi ir svarīgi, lai jūs iesaistītos savai vielai 
visatbilstošākajā SIEF, tiklīdz tas ir iespējams. 
 
Šī ir pirmā reize, kad kaut kas tāds tiek darīts, 
un termiņi ir īsi, bet SIEF dalībniekiem var būt 
nepieciešams zināms laiks, lai vienotos par 
būtiskākajiem jautājumiem. Tāpēc, ja vēl 
neesat sācis, dariet to tagad. Termiņi 
reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai ir 
noteikti REACH regulā – ECHA nav tiesīga 
tos mainīt – tāpēc jums jāpārliecinās, vai 
neesat tos nokavējis. Saskaņā ar tiesību 
aktiem, ja jums līdz tam brīdim nebūs derīga 
reģistrācija, jūsu ražošana vai imports būs 
jāpārtrauc.  

 
SAGATAVOJIET DOKUMENTU 

Kā turpmāk minēts, dažas SIEF problēmas 
saistās ar komunikāciju vai tās trūkumu. 
Piemēram, neaktīvs vai neatbilstošs SIEF 
izveides koordinators, potenciālo SIEF 
dalībnieku atsaucības trūkums vai intereses 
trūkums par nepieciešamību sadalīt vai 
apvienot SIEF. Sakarā ar šīm komunikācijas 
grūtībām ir svarīgi reģistrēt, ko esat izdarījis 
un kāpēc, lai vēlāk nerastos nekādas 
problēmas. 

 
SIEF IZVEIDES KOORDINATORS 
(SFF) 

SFF loma REACH regulā nav noteikta. Tomēr 
bija nodoms ļaut jebkuram brīvprātīgajam 
uzsākt SIEF veidošanu, lai mudinātu 
uzņēmējsabiedrības strādāt kopā. Šīs lomas 
apraksts ir sniegts Vadlīnijās par datu kopīgu 
lietošanu (4.5.2. iedaļa, 38. lpp.). 
Ja pašreizējais SFF nestrādā vai varbūt 
izmanto provizorisko SIEF kā naudas 
pelnīšanas iespēju vai iespēju bloķēt vai 
palēnināt šo procesu, SIEF dalībnieki var lūgt 
SFF atteikties no šī uzdevuma un noteikt 
atbildes termiņu. 
 
Jebkurā gadījumā SIEF dalībnieki ir tiesīgi 
darboties arī bez SFF ziņas, varbūt izmantojot 
savu informācijas teksta lauku provizoriskā 
SIEF lapā REACH-IT sistēmā, lai ievietotu 

tajā savas piezīmes, vai vispār ārpus REACH-
IT sistēmas, iespējams, savā mājas lapā vai 
tīmekļa vietnē. 
 
SIEF dalībniekiem ir ieteicams reģistrēt visas 
savas darbības, risinot SFF problēmu. 

 
DARBS AR PROVIZORISKAJIEM 
REĢISTRĒTĀJIEM VAI SIEF 
DALĪBNIEKIEM, KURI NEATBILD 

Dažiem SIEF var būt ļoti liels dalībnieku skaits. 
Taču daudzi no tiem var izvēlēties nekādā 
veidā aktīvi neiesaistīties. Galējība ir tāda, ka 
dažas organizācijas var neatbildēt uz e-pasta 
vēstulēm vai arī iesniegtās e-pasta adreses var 
nemaz nepastāvēt. 
 
Ja uzņēmējsabiedrība neatbild uz e-pasta 
vēstulēm, mēģiniet vēlreiz; ja e-pasts atnāk 
atpakaļ, mēģiniet nosūtīt faksu. Ja nekādas 
atbildes nav, varbūt nav vērts turpmāk šo 
uzņēmējsabiedrību informēt, tomēr 
dokumentējiet katru savu soli. Lūdzu, 
atcerieties, ka SIEF dalībniekiem ir jānodrošina 
saziņas iespēja, ja viņi to vēlas – viņi var 
vēlēties aktivizēt savu līdzdalību vēlāk vai arī 
pievienoties SIEF kā jaunpienācēji. Darbu 
atvieglos arī provizorisko reģistrētāju XML faila 
regulāra lejupielādēšana, lai pārliecinātos, vai 
kontaktinformācija nav mainījusies. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka jūsu vēstuli var izfiltrēt kā 
surogātpastu. 
 
Veidojot tīmekļa vietni, lai dokumentētu foruma 
izveides gaitu un panākumus, var noderēt 
informatīvs biļetens vai vienkārša svarīgāko 
jaunumu paziņošana pa e-pastu, jo tā visi SIEF 
dalībnieki saglabās iespēju sekot līdzi 
notikumiem. Ir būtiski, lai pēc saprātīgiem 
mēģinājumiem sniegt SIEF dalībniekiem 
iespēju aktīvi piedalīties tiem, kuri vēlēsies 
aktīvi līdzdarboties, arī tiktu nodrošināta iespēja 
izplatīt SIEF informāciju.  

 
KAD LIEKAS, KA ESAT NEPAREIZĀ 
PROVIZORISKAJĀ SIEF 

Ja provizoriskās reģistrācijas laikā esat ievadījis 
savas vielas nosaukumu citādi nekā pārējie 
ražotāji un importētāji vai ja vielu identitātes 
apspriešanas laikā saprotat, ka jūsu viela nav 
tāda pati, kā citiem provizoriskajiem 
reģistrētājiem, kas iesaistījušies provizoriskajā 
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SIEF, jūs varat vēlēties meklēt citu SIEF un 
pievienoties tam.  
 
Noderīgs rīks piemērotāka SIEF meklējumos 
ir provizoriski reģistrēto vielu saraksts. Šajā 
sarakstā ir iekļautas visas provizoriski 
reģistrētās vielas ar pieejamajiem 
identifikatoriem, piemēram, EC numuru, CAS 
numuru un ķīmisko nosaukumu ar 
sinonīmiem. 
 
Kad esat savai vielai atradis piemērotāku vai 
konkrētāku identifikatoru (kuru REACH-IT tad 
uzskatīs par „citu” vielu), varat izmantot 
REACH-IT sistēmu, lai aplūkotu šīs „citas” 
vielas provizorisko SIEF. Lai to darītu, jums 
jāatjauno sava provizoriskā reģistrācija, 
iekļaujot šo „citu” vielu „līdzīgo vielu” sarakstā. 
Pēc tam jūs no savas vielas provizoriskā SIEF 
lapas varēsiet pāriet uz šīs „citas” vielas 
provizoriskā SIEF lapu. Jūs nebūsiet iekļauts 
šā provizoriskā SIEF dalībnieku sarakstā, 
tāpēc jums jāuzņemas iniciatīva un jāsazinās 
ar provizoriskajiem reģistrētājiem, 
paskaidrojot, ka vēlaties pievienoties šim 
SIEF. 
 

PROVIZORISKO SIEF SADALĪŠANA 
UN APVIENOŠANA  

Dažiem SIEF pēc dalībnieku diskusijām par 
savu vielu identitāti var rasties 
nepieciešamība sadalīties vai apvienoties.  
 
Tas ir labi. Ja jūs sadalāties, ir svarīgi ievērot 
attiecīgās Vadlīnijas par vielu identificēšanu 
un nosaukumu piešķiršanu, reģistrēt savu 
lēmumu un tā iemeslus. Mēs ierosinām 
meklēt provizorisko SIEF, kuram jūs vēlētos 
pievienoties, izmantojot iepriekš minēto 
„līdzīgo vielu” sarakstu. 
 
Ja sadalīšanās rezultātā divas vielas tiek 
atzītas par atšķirīgām, bet to identifikatori – 
par identiem, ir svarīgi skaidri dokumentēt, 
kāpēc šīs vielas tiek uzskatītas par atšķirīgām 
un arī kāpēc to kopīga pieteikšana vienā 
iesniegumā netiek atzīta par pieņemamu.  
 
Uzņēmējsabiedrības tiek aicinātas iepazīties 
ar provizoriski reģistrēto vielu sarakstu un 
pārliecināties, vai attiecīgā viela šajā sarakstā 
nav iekļauta vairāk nekā vienu reizi, 
iespējams ar nedaudz atšķirīgu nosaukumu. 
SIEF apvienošana palīdzēs nodrošināt datu 

kopīgu izmantošanu un minimizēt vajadzību 
pēc izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.  
 

VADOŠAIS REĢISTRĒTĀJS 

Katrai vielai var būt tikai viens Vadošais 
reģistrētājs un viena Vadošā reģistrētāja 
dokumentācija. Vadošais reģistrētājs parasti ir 
uzņēmējsabiedrība, kas visvairāk iesaistīta 
attiecīgās vielas problemātikā – tā var sniegt vai 
turēt lielāko daļu atbilstošās informācijas. Divi 
nevar būt viens un tas pats.  
 
Vadošo reģistrētāju izvēlas, vienojoties SIEF 
ietvaros, un ECHA ir izstrādājusi vadlīnijas par 
to, kā noteikt, kam jākļūst par Vadošo 
reģistrētāju (Vadlīnijas par datu kopīgu 
lietošanu, 8.3. iedaļa, 83. lpp.). Ir svarīgi 
dokumentēt vienošanos, ar kuru tiek izvēlēts 
Vadošais reģistrētājs. Vadlīnijās ir norādīts, 
kāds ir iespējamais pamata mehānisms, ja nav 
neviena gribētāja: ES ražotājs vai importētājs ar 
lielāko ražošanas vai importēšanas jaudu. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā ir SIEF dalībnieku 
kompetence – vienoties par to, kurš uzņemsies 
vadošo lomu kopīgā pieteikuma iesniegšanā, 
ECHA nelems par to, kam jāveic šis uzdevums. 
 
 

SIEF, KUROS IETILPST KONSORCIJI 

SIEF ietvaros uzņēmējsabiedrības var 
apvienoties konsorcijos, lai sagatavotu vienu 
vai vairākas kopīgā pieteikuma daļas vai lai 
strādātu pie vairākiem kopīgiem pieteikumiem 
par dažādām vielām (Vadlīnijas par datu kopīgu 
lietošanu, no 10.2. līdz 10.7. iedaļai, 95.–
102. lpp.).  
 
Kaut arī konsorcija izveide var būt efektīva 
darba metode, konsorciju dalībniekiem 
jāatceras, ka tiem vēl arvien ir sadarbības un 
datu kopīgas lietošanas pienākumi pret citiem 
potenciālajiem SIEF dalībniekiem no 
provizoriskā SIEF, kuri neietilpst šajā 
konsorcijā. 

 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Lai nodrošinātu REACH regulas 11. panta 
1. punkta prasību izpildi, ECHA iesaka, lai 
iegūtu laiku pieteikuma pilnveidošanai, vispirms 
iesniegt vadošā reģistrētāja dokumentāciju, kas 
tiks pārbaudīta un saņems reģistrācijas 
numuru. Lai sekmētu šo procesu, ECHA pirms 
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gada beigām izplatīs moduli, kas ļaus 
uzņēmējsabiedrībām pārbaudīt savu IUCLID 
5 datubāzē esošo dokumentāciju pabeigtību. 
Pašreizējie Darba noteikumi (kas nodrošina 
pieteikumu „piemērotību procesam”) tika 
publicēti jau REACH-IT astotajā 
Rokasgrāmatā par informācijas iesniegšanu. 
Kopumā tie ļaus uzņēmējsabiedrībām 
izstrādāt pilnvērtīgas un viegli apstrādājamas 
dokumentācijas, minimizējot vajadzību pēc 
pieteikšanās procesa otrās kārtas. 
 
Tuvojoties termiņam, arī citi SIEF dalībnieki 
var iesniegt savu dokumentāciju.  
 
ECHA sīkāk izskaidros vadošās un 
atsevišķās(-o) dokumentācijas(-u) 
izskatīšanas kārtību, lai ļautu nozarei gan 
ievērot attiecīgo reģistrācijas termiņu, gan 
izpildīt visas tiesiskās prasības. 

 
 
MAZA DAUDZUMA VIELAS AR 
AGRIEM REĢISTRĀCIJAS 
TERMIŅIEM 

Ja jūs ražojat vai importējat vielu, kuras 
daudzums nepārsniedz 1000 tonnu līmeni, 
jūsu reģistrācijas pieteikuma termiņš ir 
2013. gads vai vēlāk, izņemot gadījumus, kad 
jūsu viela ir klasificēta kā viela ar dažām 
bīstamām īpašībām, kas minētas REACH 
regulas 23. pantā. Tomēr daži provizoriskā 
SIEF dalībnieki reģistrēšanas datumu var būt 
norādījuši 2010. gadā, ja viņiem ir lielāks 
daudzums tonnās. 

 
Tādos gadījumos, ja turklāt vadošajam 
reģistrētājam un citiem SIEF dalībniekiem ir 
jāievēro tikai vēlāks termiņš, vislabāk būtu 
sazināties ar tiem, kuri norādījuši agrāku 
termiņu, un noskaidrot viņu nodomus. Ja tie 
neatbild, dokumentējiet savus mēģinājumus 
sazināties. Ja atbildes nav, ir pietiekams 
pamats strādāt, rēķinoties ar termiņu, kas 
piemērots citiem SIEF dalībniekiem.  
 
Ja kāda dokumentācija ir iesniegta pirms tam, 
kad ir iesniegtas citu SIEF dalībnieku 
dokumentācijas, tā ir jākoriģē, lai atspoguļotu 
kopīgā pieteikuma faktu, kad tas vēlāk tiek 
iesniegts. 
 

 

IZSTĀŠANĀS 

REACH regula atļauj uzņēmējsabiedrībām 
izstāties no kopīgā pieteikuma daļas, ja rodas 
noteikti apstākļi, un šī izstāšanās ir 
jādokumentē. 
 
Uzņēmējsabiedrībām, kas vēlas izstāties, ir 
jāņem vērā, ka tām vajadzēs pamatot savu 
rīcību, un tām ir jāapzinās savi pienākumi, kas 
tām vēl arvien ir kā SIEF dalībniecēm. 
Uzņēmējsabiedrībām jāņem vērā, ka 
izstāšanās liks maksāt augstāku cenu un 
atsauktie pieteikumi vēlāk tiks izskatīti un 
novērtēti prioritārā kārtā. 

 
ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU 

Pieteikumu iesniedzēji nevar pieļaut, ka 
publicēto informāciju izmanto REACH 
reģistrācijai bez maksas, kaut gan publicēta 
raksta saturu var izmantot arī citādi. Jāievēro 
attiecīgie valsts autortiesību un/vai datu 
aizsardzības tiesību akti, un to ievērošana ir 
jāpārbauda. 
 

PAPILDINFORMĀCIJA 

Hipersaites uz dokumentiem ECHA tīmekļa 
vietnē: 

• Guidance on data sharing 

• List of pre-registered substances 

• Guidance for identification and naming of 
substances under REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH Regulation 
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