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ECHA-13-GF-06-LV 
 
Informācija personām, kurām ir līgumsaistības kā ražotājiem apakšuzņēmumā 
 

Ražotājs apakšuzņēmumā saskaņā ar REACH regulu 
Uzņēmējdarbības iemeslu 
(piemēram, ekonomisko 
priekšrocību, konkurētspējas 
saglabāšanas vai loģistikas) dēļ 
uzņēmums var pieņemt lēmumu 
nodot ārpakalpojumā trešai personai 
(dažas) savas ražošanas darbības. Lai 
aprakstītu šādas līgumiskās attiecības 
starp uzņēmumiem, ir izmantots 
plašs terminoloģijas diapazons. 
“Ražotājs apakšuzņēmumā” ir viens 
no biežāk lietotajiem terminiem, 
raksturojot otru uzņēmumu, kas veic 
kādu darbību pirmā uzņēmuma vārdā 
gadījumos, kad šī darbība ir ražošana. 
Šī darbība attiecīgi tiek raksturota kā 
ražošana apakšuzņēmumā, un tā ir 
vispārpieņemta prakse ķīmijas 
rūpniecībā. REACH regulā nav īpašu 
noteikumu par ražošanu 
apakšuzņēmumā. Tomēr ražotājiem 
apakšuzņēmumā var būt pienākumi 
saskaņā ar šo regulu. 

Šīs faktu lapas mērķis ir izskaidrot 
ražotāja apakšuzņēmumā jēdzienu 
un pienākumus, kādi izriet no 
REACH regulas. Šis dokuments arī 

īsumā raksturo attiecīgās REACH 
prasības. Tas arī sniedz dažus 
sākotnējus padomus par to, kā 
iespējams veicināt atbilstību attiecībā 
uz ražotājiem apakšuzņēmumā un 
uzņēmumiem, kas slēdz līgumus ar 
citiem uzņēmumiem, lai tie viņu 
vārdā veiktu ražošanu kā ražotāji 
apakšuzņēmumā. 

Ražošanas apakšuzņēmumā līgumi 
var būt ļoti dažādi pēc jomas un 
nosacījumiem. Stingri ieteicams 
šādos līgumos nepārprotami iekļaut 
REACH pienākumus saistībā ar 
ražošanas darbību ES – vismaz 
reģistrēšanas pienākumu. Līgumos ir 
nepārprotami jāparedz noteikumi 
attiecībā uz datu īpašumtiesībām, 
turpmākajiem atjauninājumiem un 
atbildību par drošības datu lapu 
(SDS) aizpildīšanu un iesniegšanu, kā 
arī citi attiecīgi REACH pienākumi. 
Tāpat līgumos ir jāparedz arī 
pienākumi pareizi klasificēt, iepakot 
un marķēt vielas vai maisījumus, par 
ko slēdz līgumus saskaņā ar CLP 
regulu. 

 
R E A C H  

Faktu lapa 
 

http://echa.europa.eu/
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KAS IR RAŽOTĀJS 
APAKŠUZŅĒMUMĀ? 

Ar terminu ražotājs apakšuzņēmumā parasti 
apzīmē uzņēmumu, kas sniedz ražošanas 
pakalpojumus (par maksu) citam 
uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu par šo 
pakalpojumu sniegšanu. Šādas darbības 
apzīmēšanai lieto arī turpmāk minētos 
terminus: 

• ārpakalpojumu ražotājs; 

• pakalpojumu sniedzējs trešām 
personām; 

• ķīmisko vielu ražotājs pēc 
pasūtījuma; 

• ārpakalpojumu sniedzējs; 

• ražotājs saskaņā ar līgumu; 

• līguma uzņēmums. 

 
KAS IR RAŽOŠANA 
APAKŠUZŅĒMUMĀ? 
 
Ražošana apakšuzņēmumā (jeb 
ārpakalpojumā) paredz, ka notiek materiālu 
apstrāde. Piemēram, ražotāja 
apakšuzņēmumā pakalpojumi var ietvert: 
 

- vielas ražošanu; 

- sintezēšanu; 

- samaisīšanu; 

- atdalīšanu; 

- destilēšanu; 

- centrifugēšanu; 

- iepriekš minēto darbību kombināciju. 

Ražošana apakšuzņēmumā var būt saistīta ar 
uzglabāšanu vai izplatīšanu, bet tā neattiecas 
uz ražošanu apakšuzņēmumā. 
 
Ražošanas nosacījumi apakšuzņēmumā var 
būtiski atšķirties katrā atsevišķā gadījumā. 
 
IESAISTĪTIE DALĪBNIEKI 

Līgumu par ražošanu apakšuzņēmumā slēdz 
divas puses: 

• uzņēmums, kas iegādājas 
ārpakalpojumu (“pircējs”, ko dēvē arī 
par “pasūtītāju”) un var nodrošināt 
izejvielas, informāciju par ķīmisko procesu 

un nepieciešamās instrukcijas; 

• ražotājs apakšuzņēmumā (pakalpojuma 
sniedzējs), kas (atkarībā no situācijas) 
nodrošina infrastruktūru, nepieciešamo 
aprīkojumu, personālu un tehnisko 
atbalstu. 

Vispār parasti pircējam pieder procesa 
tehnoloģija un zinātība, kā arī galaprodukts(-
i). Šis fakts atšķir līgumu par ražošanu 
apakšuzņēmumā no standarta piegādes 
līguma. 
 
KĀDI IR RAŽOTĀJA 
APAKŠUZŅĒMUMĀ PIENĀKUMI 
SASKAŅĀ AR REACH? 
 
Vielas reģistrēšana 
 
REACH regulā nav definēts, ko nozīmē 
“ražotājs apakšuzņēmumā”. Regulā nav 
paredzēti īpaši noteikumi vai prasības šim 
dalībniekam. Tādēļ REACH nolūkos ražotājs 
apakšuzņēmumā ir uzskatāms par tādu pašu 
kā jebkurš cits ES reģistrēts ražotājs, kurš 
atbilst definīcijai REACH 3. panta 9. punktā, 
t. i.: 

• jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai 
juridiska persona, kas Kopienā ražo kādu 
vielu, 

un ražošanas darbība 3. panta 8. punktā ir 
definēta kā: 

• vielu ražošana vai ekstrakcija to dabiskā 
agregātstāvoklī. 

Saskaņā ar REACH 6. panta 1. punktu 
jebkuram vielas ES ražotājam, kura ražošanas 
apjoms gadā ir viena tonna vai vairāk, ir 
jāreģistrē viela, ja vien nepiemēro īpašus 
atbrīvojumus1. Tas attiecas uz vielām kā 
tādām, vielām maisījumos un vielām 
izstrādājumos, ja tās ir plānots izdalīt 
parastos vai pamatoti paredzamos lietošanas 
apstākļos. 
 
Ja ir izpildīti iepriekš minētie reģistrācijas 
kritēriji, ražotājam apakšuzņēmumā ir 
reģistrēšanas pienākums saskaņā ar 
REACH regulu, lai gan pircējam pieder 
izejvielas, intelektuālais īpašums un 
gatavais(-ie) izstrādājums(-i). 
 
                                           
1 Papildu informācija par atbrīvojumiem no REACH 
prasībām ir atrodama Vadlīniju par reģistrāciju 2.2.2., 
2.2.3. un 2.2.4. punktā. 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
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Abiem dalībniekiem ir jāvienojas par 
jautājumu, uz kuru no tiem attiecas 
reģistrācijas administratīvais slogs un 
kurš sedz saistītās izmaksas. Ražotājs 
apakšuzņēmumā var nespēt segt šīs 
izmaksas. Tāpat uzņēmums, kas iegādājas 
ārpakalpojumus, var vēlēties kontrolēt 
reģistrāciju, jo bieži vien tam pieder 
reģistrācijas dati un konfidenciālā komerciālā 
informācija par vielu un tās lietošanas 
veidiem. 
 
Ciktāl nerodas pretruna ar ražotāja 
pienākumiem saskaņā ar REACH, abas puses 
var vienoties par praktiskajiem jautājumiem 
jebkurā veidā, kas apmierina abas puses. 
Piemēram, pircējs var nolemt aizpildīt 
reģistrācijas dokumentāciju un segt 
reģistrācijas izmaksas. Pircējs un līguma 
uzņēmums var arī noslēgt līgumu par datu 
īpašumtiesībām, paredzot noteikumus, 
saskaņā ar kuriem viena vai abas puses 
apņemas kompensēt otrai jebkurus 
zaudējumus, kaitējumu vai juridisko atbildību, 
kas var izrietēt no līguma. Tā kā apstākļi 
ražošanai apakšuzņēmumā katrā uzņēmumā 
ir citādi, visi scenāriji jāizvērtē atsevišķi, lai 
rastu praktiskus risinājumus. Jāpiebilst, ka 
var rasties vajadzība pārskatīt un atjaunināt 
reģistrācijas dokumentācijas saturu, saņemot 
pieprasījumu no iestādēm vai kad kļūst 
pieejama jauna informācija. Abām pusēm 
iepriekš nepārprotami jādefinē, kā rīkoties, ja 
nepieciešama šāda atjaunināšana. 
 
Papildus reģistrācijas pienākumam, REACH 
regula paredz arī citus ražotāju pienākumus, 
kas jāpilda ražotājiem apakšuzņēmumā. 
Turpmākajās nodaļās ir izskaidroti daži no 
šiem pienākumiem. 
 
Ražošana apakšuzņēmumā un 
ierobežotas lietošanas vielas 
 
Ja ražotājam apakšuzņēmumā ir pasūtīta 
vielas ražošana, viņam arī jāpārliecinās, vai 
šīs vielas ražošana, laišana tirgū vai lietošana 
nav ierobežota saskaņā ar REACH regulas 
XVII pielikumu (Dažu bīstamu vielu, 
preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumi). 
 
Papildu informācija par ierobežojumiem ir 
atrodama Vadlīnijās par XV pielikuma 
dokumentācijas sagatavošanu attiecībā uz 
ierobežojumiem. Ieteicams arī apmeklēt 
sadaļu Ierobežošana ECHA tīmekļa vietnē. 
 

Ražošana apakšuzņēmumā un 
licencēšanas noteikumi 
 
Licencēšanas prasības var piemērot vielām, 
ko lieto ražotājs apakšuzņēmumā (t. i., 
izejvielām, ko lieto procesā). Šī informācija 
jānorāda vielas piegādātājam, parasti 
drošības datu lapā (SDS). Ja viela ir uzskaitīta 
REACH regulas XIV pielikumā (Licencējamo 
vielu sarakstā), ražotājam apakšuzņēmumā 
jāpārbauda, vai ir nepieciešams pieteikties 
viņa lietošanas veida licencēšanai. Tomēr, ja 
licence šim konkrētajam lietošanas veidam ir 
piešķirta citam dalībniekam augšup pa 
piegādes ķēdi (piemēram, pircējam), ražotājs 
apakšuzņēmumā var to izmantot (ar 
nosacījumu, ka viņš lieto šo vielu saskaņā ar 
tās licences nosacījumiem, kas piešķirta 
minētajam dalībniekam augšup pa piegādes 
ķēdi). 
 
Papildu informācija par licencēšanas procesu 
ir atrodama Vadlīnijās par licencēšanas 
pieteikuma sagatavošanu un dokumentā 
Jautājumi un atbildes par licencēšanas 
pieteikumu iesniegšanu. Ieteicams arī 
apmeklēt sadaļu Licencēšana ECHA tīmekļa 
vietnē. 
 
Prasības drošības datu lapām (SDS) 
 
REACH regulas 31. panta 1. punktā 
paredzēts, ka vielas vai maisījuma 
piegādātājam jāiesniedz SDS, kas 
noformēta saskaņā ar REACH II pielikumu, ja: 
 
viela: 
- atbilst klasifikācijas kritērijiem kā bīstama 

viela saskaņā ar Regulu par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu (CLP regulu); vai 

 
- ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska 

(PBT) vai ļoti noturīga un ļoti 
bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar REACH 
regulas XIII pielikumu; vai 
 

- ir iekļauta kandidātu sarakstā kā viela, 
kam var pieprasīt licencēšanu. 

 
 
 
 
 
 

http://echa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faq/questions-and-answers-on-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faq/questions-and-answers-on-applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/support/authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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vai maisījums: 
- atbilst klasifikācijas kritērijiem kā bīstams 

maisījums saskaņā ar Bīstamo preparātu 
direktīvu (DPD)2; 

Piegādātājs REACH regulas 3. panta 
32. punktā ir definēts kā “jebkurš ražotājs, 
importētājs, pakārtots lietotājs vai izplatītājs, 
kas laiž tirgū pašu vielu vai vielu preparātā, 
vai arī kādu preparātu”. Attiecībā uz REACH 
laišanas tirgū definīciju (“darbība, ar ko par 
samaksu vai bez maksas trešajai personai 
piegādā vai dara pieejamu”) vielas (vai 
maisījumi), kurus ražotājs apakšuzņēmumā ir 
darījis pieejamus pircējam (t. i., trešai 
personai), var uzskatīt par laistiem tirgū. 
Tādējādi ražotājs apakšuzņēmumā ir vielas 
(vai maisījuma) piegādātājs un pircējs, vai arī 
pircēja pakārtotais lietotājs ir saņēmējs. Līdz 
ar to ražotājs apakšuzņēmumā ir oficiāli 
atbildīgs par savas ražotās vielas/maisījuma 
SDS iesniegšanu pircējam. Tomēr, ja puses tā 
vienojas, SDS aizpildīšanu var veikt pircējs. 

Jāņem vērā, ka, pat ja viela nav klasificēta kā 
bīstama vai nav izpildīti 31. panta nosacījumi 
par to, kad jāiesniedz SDS, piegādātājam 
noteiktos apstākļos var nākties nodrošināt 
saņēmēju ar citu informāciju saskaņā ar 
REACH regulas 32. pantu. 

Papildu informācija par to, kurām vielām un 
maisījumiem ir jāiesniedz SDS un kam tas 
jādara, ir atrodama Vadlīnijās par drošības 
datu lapu aizpildīšanu. 
 
Pienākums glabāt informāciju 
 
Kā jebkuram citam ES reģistrētam ražotājam, 
arī ražotājam apakšuzņēmumā saskaņā ar 
REACH 36. pantu ir pienākums vākt un glabāt 
pieejamu visu informāciju, kas viņam 
nepieciešama REACH pienākumu izpildīšanai. 
 
Ražotājam apakšuzņēmumā jāspēj pierādīt 
atbilstība REACH regulai pēc 
(inspekcijas/īstenošanas) iestāžu vai ECHA 
pieprasījuma. Atkarībā no pakalpojuma, ko 
sniedz ražotājs apakšuzņēmumā, šīs 
informācijas saturs var atšķirties. Piemēram, 
ražotājiem apakšuzņēmumā, kuri veic 
ražošanu saskaņā ar REACH regulu, šī 
informācija var ietvert: 

• SDS par vielām/maisījumiem, kas ražoti 
pircējam un darīti pieejami pircējam vai 

                                           
2 Ņemiet vērā, ka no 2015. gada 1. jūnija arī maisījumu 
kritērijs tiks balstīts uz CLP regulu. 

trešām personām; 

• SDS par vielām/maisījumiem, ko pircējs 
darījis pieejamas ražotājam 
apakšuzņēmumā; 

• visu saražoto vielu reģistrācijas numurus 
(ja tām nepieciešama reģistrācija); 

• jebkuru citu informāciju par vielām, kas 
darīta pieejama pircējam vai trešām 
personām saskaņā ar REACH 32. pantu; 

• rēķinus un maksājumu uzdevumus par 
saražoto vielu reģistrācijas maksas 
nomaksu; 

• ražošanas apakšuzņēmuma līguma kopiju; 

• ražotājam apakšuzņēmumā jāspēj arī 
dokumentēt katras saražotās vielas 
apjomu. 

 
KONFIDENCIALITĀTE 
 
Ražošanas apakšuzņēmuma līgumi var būt 
konfidenciāli. Jo īpaši pircējs var nevēlēties 
atklāt saviem galīgajiem klientiem ražotāja 
apakšuzņēmumā identitāti vai izpaust, ka ir 
arī citi ārpakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas 
viņa vārdā. 
 
Ja abi dalībnieki atrodas ES teritorijā, pircējs 
var izmantot iespēju, kas paredzēta REACH 
regulas 4. pantā (Vispārējie noteikumi), un 
darboties kā trešās personas pārstāvis 
(TPR) diskusijās ar citiem reģistrētājiem 
Forumā informācijas apmaiņai par vielām 
(SIEF) attiecībā uz esošu vielu. Ražotājs 
apakšuzņēmumā var iecelt pircēju par TPR. 
Šajā gadījumā ECHA jautājuma procesā 
neizpauž reģistrētāja (t. i., ražotāja 
apakšuzņēmumā) identitāti citiem ražotājiem 
vai importētājiem. Pircējs kā TPR būs redzams 
diskusiju dalībnieks jebkurā SIEF par 
attiecīgajām atsevišķajām vielām. Tomēr, 
slēdzot SIEF nolīgumus un līgumus par 
piekļuvi datiem, jāņem vērā īpašais TPR 
statuss. Jānodrošina, lai faktiskais reģistrētājs 
(t. i., ražotājs apakšuzņēmumā), kuru pārstāv 
TPR, arī pats saņemtu atļauju atsaukties uz 
datiem, kas iekļauti kopīgajā reģistrācijā. 
 
Turklāt abām ražošanas apakšuzņēmuma 
līguma pusēm ir jāņem vērā, ka tad, kad 
pircējs darbojas kā TPR, viņš (kā visi TPR) 
nevar reģistrēt vielu pārstāvētā uzņēmuma 
(t. i., ražotāja apakšuzņēmuma) vietā. Šādos 
gadījumos reģistrācija ir jāveic pašam 
ražotājam apakšuzņēmumā (savā vārdā). TPR 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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funkcijas aprobežojas ar anonimitātes 
saglabāšanu SIEF diskusijās (tā, lai citi SIEF 
dalībnieki nezinātu, kas ir faktiskais ražotājs). 
Ražotājs (apakšuzņēmumā) juridiski saglabā 
reģistrētāja statusu. 
 
Gatavojot reģistrācijas dokumentāciju, 
reģistrētājs (ražotājs apakšuzņēmumā) var 
pieprasīt atzīt noteiktu informāciju, kas 
iekļauta SDS (piemēram, uzņēmuma 
nosaukumu), par konfidenciālu saistībā ar 
ECHA veikto reģistrācijas dokumentācijas 
informācijas izplatīšanu. Šāda iespēja ir 
paredzēta REACH regulas 119. panta 
2. punkta d) apakšpunktā. Reģistrētājam ir 
jāiesniedz pamatojums par to, kādēļ šīs 
informācijas publicēšana varētu apdraudēt 
viņa komerciālās intereses vai jebkuras citas 
attiecīgas personas komerciālās intereses. 
Fakts, ka reģistrētājs nedarbojas kā tiešais 
piegādātājs un ir iecēlis TPR, šajā situācijā ir 
atbalstošs faktors. Par šādu konfidencialitātes 
pieprasījumu ir jāsamaksā atbilstoša maksa 
saskaņā ar Maksājumu regulas IV pielikumu. 
Pamatojumu ECHA izvērtē saskaņā ar REACH 
regulas 119. panta 2. punktu. Ja to atzīst par 
derīgu, ECHA neizpauž attiecīgo informāciju, 
izplatot informāciju no reģistrācijas 
dokumentācijas vai kopīgas datu lietošanas 
nolūkos. 

Papildu norādījumus skatiet Datu 
iesniegšanas rokasgrāmatas 16. daļas 
“Konfidencialitātes pieprasījumi” 
4.3.4. punktā. 

Papildu informācija par TPR iecelšanu, datu 
kopīgas lietošanas pienākumiem un SIEF 
izveidi ir atrodama Vadlīnijās par datu kopīgu 
lietošanu. 

Pastāv iespēja, ka ražotājs apakšuzņēmumā 
atrodas ārpus ES, bet pircējs — ES teritorijā. 
Šādā situācijā pircējs ir importētājs un kā 
tāds var reģistrēt vielu3. Tādējādi pircējam 
pieder reģistrācijas dokumentācija, kā arī viņš 
kontrolē reģistrāciju. 
Cita iespēja varētu būt pircēja iecelšana par 
ārpus ES esoša ražotāja apakšuzņēmumā 
vienīgo pārstāvi (VP). Ņemiet vērā, ka 
REACH regulas 8. panta 3. punktā ir noteikts, 
ka ārpus ES ražotājs (t. i., ārpakalpojumu 
sniedzējs) informē visus ES importētājus tajā 
pašā piegādes ķēdē par VP iecelšanu (lai viņi 
                                           
3 Ražotāji apakšuzņēmumos ārpus ES nevar reģistrēt 
vielas, jo tikai ES juridiskās personas var reģistrēt vielas 
saskaņā ar REACH. 

zinātu, kas ir ārpus ES ražotājs 
apakšuzņēmumā). Tomēr šī problēma 
nerodas, ja pircējs darbojas kā vienīgais 
importētājs. 
Ārpus ES ražotājs katrai vielai var iecelt tikai 
vienu vienīgo pārstāvi. VP var pārstāvēt 
vairākus tās pašas vielas ārpus ES ražotājus, 
bet tādā gadījumā viņam ir jāreģistrē šī viela 
atsevišķi katrai juridiskai personai, kuru viņš 
pārstāv attiecībā uz vielu (t. i., jāizveido 
atsevišķi globāli unikāli identifikatori (GUID) 
par katru pārstāvēto juridisko personu un 
jāiesniedz atsevišķs reģistrācijas pieteikums 
par katru no šīm juridiskajām personām). Tas 
rada sarežģījumus, kad ražotājs 
apakšuzņēmumā ārpus ES ieceļ VP, ja šis 
ārpakalpojumu sniedzējs ārpus ES ražo 
vairākas dažādas vielas vairākiem pircējiem. 
 
Papildinformācija par vienīgā pārstāvja 
iecelšanu un viņa funkcijām un pienākumiem 
saskaņā ar REACH regulu ir atrodama 
Vadlīniju par reģistrāciju 2.1.2.5. punktā. 
 
RAŽOTĀJA APAKŠUZŅĒMUMĀ 
NOMAIŅA 
 
Uzņēmumam, kas iegādājas ārpakalpojumus, 
jābūt informētam arī par tiesiskajām sekām, 
nomainot ražotāju apakšuzņēmumā ar citu 
uzņēmumu (citu personu). 
 
Saskaņā ar REACH regulas 22. panta 
1. punkta a) apakšpunktu par jebkurām 
izmaiņām reģistrētāja identitātē ir jāinformē 
ECHA. Ja šīs izmaiņas paredz arī reģistrētāja 
juridiskās personas maiņu, jāatjaunina 
reģistrācijas dokumentācija un jāsamaksā par 
atjauninājumu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 340/20084 (Maksājumu regulu). 
 
Ja uzņēmums, kas iegādājas ārpakalpojumus, 
nolemj nodot ražošanu apakšuzņēmumā 
citam uzņēmumam, to nevar uzskatīt 
vienkārši par juridiskās personas maiņu, ja 
vien nepastāv juridiska saistība starp veco un 
jauno juridisko personu. Tādēļ šādā gadījumā 
ir nepieciešama jauna reģistrācija, kā arī 
attiecīgi jauns maksājums. 
 
Jauna reģistrācija un attiecīga maksājuma 
nomaksa var būt nepieciešama arī gadījumos, 
kad mainās ražotājs apakšuzņēmumā ārpus 
ES, kurš ir iecēlis VP. Šādos gadījumos 

                                           
4 Grozījumi izdarīti ar Komisijas 2013. gada 20. marta 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 254/2013). 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelDSM
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelDSM
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelDSM
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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reģistrācija jāveic vai nu ES importētājiem vai 
jaunajam VP, kuru iecēlis jaunais ražotājs 
apakšuzņēmumā ārpus ES. 
 
Ja jaunais ražotājs apakšuzņēmumā (vai 
attiecīgais jaunais VP vai importētājs) ir 
pirmreizējais ražotājs (vai importētājs) esošai 
vielai apjomā no 1 līdz 100 tonnām gadā (un 
šī viela nav klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
CMR vai kā ļoti toksiska ūdens organismiem 
un spējīga radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi 
uz ūdens vidi (R50/53) saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK5), viņš joprojām var izmantot 
“vēlo” provizorisko reģistrāciju līdz 
2017. gada 31. maijam sešu mēnešu laikā 
pēc vielas pirmās saražošanas apjomā, kas ir 
viena tonna gadā vai vairāk. Šāda iespēja ir 
paredzēta REACH regulas 28. panta 
6. punktā. Ņemiet vērā, ka vēlā provizoriskā 
reģistrācija neattiecas uz jaunām vielām. 
 
Papildu informāciju par juridiskās personas 
maiņu ieteicams meklēt REACH-IT nozares 
lietotāja rokasgrāmatas 17. daļā “Juridiskās 
personas maiņa”. Šī rokasgrāmata informē 
par vispārējo kontekstu, kādā notiek 
juridiskās personas maiņa, definē vairākus 
pamatjēdzienus un sniedz apkopojumu par 
uzņēmumu pienākumiem attiecībā uz 
nosaukuma maiņu un juridiskās personas 
maiņu. Rokasgrāmata raksturo arī to funkciju 
lietošanu, kas nepieciešamas, lai nozare 
varētu izpildīt REACH regulas prasības, kad 
uzņēmums maina savu juridisko personu. 
Konkrētāki norādījumi par to, kā ziņot par 
juridiskās personas maiņu, ir atrodami 
Praktiskajā ceļvedī Nr. 8 “Kā ziņot par 
izmaiņām juridisko personu identitātē”. 
 

KUR VARU ATRAST PAPILDU 
INFORMĀCIJU UN SAŅEMT 
ATBALSTU? 
 

Valstu REACH palīdzības dienesti piedāvā 
praktiskus ieteikumus vietējās valodās: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/. 
 
                                           
5 Direktīva 67/548/EEK ir aizstāta ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 (CLP regulu). Direktīvu 67/548/EEK 
pilnībā atcels no 2015. gada 1. jūnija. Līdz tam brīdim 
darbojas pārejas noteikumi saskaņā ar CLP regulas 
61. pantu. Šajā tekstā iekļautā atsauce uz klasifikāciju 
attiecas uz saskaņotās klasifikācijas jēdzienu vielām, kas 
uzskaitītas CLP regulas VI pielikuma 3. daļā, un 
pašklasifikācijas jēdzienu saskaņā ar CLP regulas 
4. pantu. 

Arī nozares asociācijas bieži sniedz 
informāciju un atbalstu saviem dalībniekiem. 

SAITES UZ ATTIECĪGAJIEM 
MATERIĀLIEM 

REACH regula EK Nr. 1907/2006. 

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008. 

Maksājumu regula (EK) Nr. 340/2008, kas 
grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 
Nr. 254/2013 (2013. gada 20. marts). 

REACH vadlīnijas — šī ECHA tīmekļa vietnes 
sadaļa ir vienīgā piekļuves vieta vispārīgajām 
un detalizētajām tehniskajām vadlīnijām par 
REACH. 

Vadlīnijas īsumā — šajā ECHA tīmekļa vietnes 
sadaļā ir iekļautas vairāku REACH vadlīniju 
dokumentu saīsinātas redakcijas, lai attiecīgie 
pilnie vadlīniju dokumenti, kurus ECHA 
publicējusi, kļūtu nozarei pieejamāki. 

Vadlīniju faktu lapas un Bieži uzdotie 
jautājumi (BUJ) ir atrodami ECHA tīmekļa 
vietnes “atbalsta” sadaļā. 

Pašreizējie BUJ par ražotājiem 
apakšuzņēmumos (2013. gada jūlija 
redakcijā) ir pieejami — BUJ saite. 
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