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Informācija par ķīmiskām vielām 
Ko var atrast ECHA datubāzēs 
 

 
 

ECHA ir unikāls informācijas avots par ķīmiskām vielām, kas ražotas (un 

importētas) Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Islandē. 
 

Mūsu datubāzēs ir iekļauta informācija par ķīmiskām 
vielām, to bīstamajām īpašībām, klasifikāciju un drošu 
lietošanu. 
 
Šo informāciju Aģentūrai iesniedz uzņēmumi, pildot 
pienākumus saskaņā ar REACH, CLP, Biocīdu regulu un 
PIC regulu. 
 
 
 

Šajā faktu lapā ir sniegts pārskats par datiem, kas 
pieejami mūsu galvenajās datubāzēs: 
 
• REACH – reģistrēto vielu datubāze 
• CLP – klasificēšanas un marķēšanas saraksts 
• Biocīdu regula (BR) – aktīvo vielu un biocīdu saraksts 
• Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC) – 

ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC 
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Īsumā 



  

ČETRAS ECHA DATUBĀZES 

REACH – reģistrēto vielu datubāze 

Šajā datubāzē ir informācija par desmitiem tūkstošu 
reģistrēto vielu, līdz ar to tā ir viens no pasaules 
regulatīvās informācijas plašākajiem avotiem par 
ķīmiskām vielām. 
 
Vielu skaits šajā datubāzē joprojām palielinās, jo 
uzņēmumi iesniedz jaunus reģistrācijas dokumentus. 
 
Ja vēlaties uzzināt, kuras vielas jau ir reģistrētas, vai 
uzzināt vairāk par to ķīmisko vielu bīstamajām īpašībām, 
kas ir ražotas vai importētas ES/EEZ, tad šī datubāze ir 
nenovērtējams informācijas avots. 
 

 
 
 
CLP – klasificēšanas un marķēšanas saraksts 

Šajā sarakstā ir klasificēšanas un marķēšanas informācija 
par paziņotām un reģistrētām vielām. Tajā ir iekļauts 
harmonizētās klasifikācijas saraksts, kā arī informācija 
bīstamo vielu kategorijām saskaņā ar Seveso III direktīvu. 
 
Ieskatieties šajā sarakstā, lai atrastu vairāk 
pamatinformācijas par vielu klasificēšanu un marķēšanu. 
 

 
 

 

BR – aktīvo vielu un biocīdu saraksts 

Datubāzē ir informācija par aktīvo vielu/produktu veidu 
kombinācijām, par kurām ir iesniegts apstiprināšanas 
pieteikums saskaņā ar Biocīdu regulu. Tajā ir dota arī 
saite produktu licencēšanai. 
 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par biocīdiem un biocīdiem 
produktiem, ieskatieties šajā datubāzē. 
 

 
 
PIC – ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC 

Datubāzē ir iekļautas visas bīstamās ķīmiskās vielas, kas 
uzskaitītas PIC regulas attiecīgajos pielikumos, un tajā ir 
informācija par to eksportu un importu. 
 
Paziņojumus par eksportu vai importu var meklēt, 
izmantojot kritērijus, piemēram, gadu, eksportējošo ES 
dalībvalsti, importējošo valsti, ķīmiskās vielas un/vai 
maisījuma nosaukumu un ķīmiskās vielas veidu. 
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Informācija par ķīmiskām vielām: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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