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Factsheet 
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Faktu lapa 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

ECHA un ES tiesību akti ķīmisko vielu jomā
Ķīmisko vielu drošas lietošanas uzlabošana

ECHA-15-FS-02-LV 

ES tiesību akti ir pasaulē vērienīgākie, 
nodrošinot ķīmisko vielu drošu lietošanu.

REACH un CLP regulas nodrošina to, ka 
ķīmijas nozare ir darījusi pieejamu iepriekš 
nepieredzētu informācijas daudzumu par 
ķīmiskajām vielām, ko lieto visā Eiropā. 

Biocīdu regula uzlabo biocīdu tirgus darbību 
ES. Iepriekš norunātas piekrišanas regula 
kontrolē noteiktu bīstamo ķīmisko vielu 
eksportu un importu. 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) īsteno 
šos četrus tiesību dokumentus, lai aizsargātu 
cilvēku veselību un vidi.   
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REACH

REACH ir saīsinājums no "Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of chemicals" 
(Ķīmisko vielu reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana 
un ierobežošana).

Ķīmiskās vielas Eiropā nedrīkst lietot, ja tās nav 
reģistrētas. Līdz šim Eiropas ražotāji un importētāji 
ir reģistrējuši lielāko daļu bīstamo ķīmisko vielu, 
kā arī tās, kas saražotas lielos un vidējos apjomos. 
Mazāki apjomi ir jāreģistrē līdz 2018. gadam. 
Visas jaunās ķīmiskās vielas ir jāreģistrē pirms to 
ražošanas vai laišanas tirgū.

ECHA saņem un izvērtē individuālus reģistrācijas 
pieteikumus, vai tie atbilst tiesību aktiem, un ES 
dalībvalstis novērtē izvēlētas vielas, lai noskaidrotu 
sākotnējās bažas attiecībā uz cilvēku veselību vai 
vidi.

REACH uzliek nozarei atbildību par ķīmisko drošību, 
bet tā rada arī iespēju inovācijām.

Ikvienam pieejama informācija par ķīmiskajām 
vielām

ECHA savā tīmekļa vietnē publicē informāciju no 
reģistrācijas dokumentācijām – izņemot komerciāli 
konfidenciālus datus. Šī tīmekļa vietne sniedz 
informāciju par pašu vielu un tās bīstamību, kā arī 
drošas lietošanas norādījumus. Informācijas apjoms 
pastāvīgi palielinās, padarot to par visā pasaulē 
unikālu informācijas avotu par ķīmiskajām vielām. 

Ražotāji un importētāji izmanto šo informāciju, 
lai nodrošinātu ķīmisko vielu drošu lietošanu. Viņi 
paziņo drošības informāciju lietotājiem, kuri pēc tam 
var apzināt riskus darbavietā un veikt visefektīvākos 
riska pārvaldības pasākumus. Patērētāji var 
izmantot šo informāciju, lai uzzinātu vairāk par 
ķīmiskajām vielām nopirktajos produktos. 

Iestādes izmanto šo informāciju, lai apzinātu 
ķīmiskās vielas, kurām nepieciešami papildu 
kontroles pasākumi vai ierobežojumi to bīstamības 
dēļ. Arī valsts īstenošanas iestādes izmanto 
informāciju no uzņēmumu iesniegtajiem reģistrācijas 
pieteikumiem, veicot inspekcijas ražotnēs un 
pārbaudot, vai ir veikti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi.

Informācijas kopīga lietošana, lai nepieļautu 
nevajadzīgu testēšanu ar dzīvniekiem

Uzņēmumiem, kas ražo to pašu ķīmisko vielu, ir 
jāsadarbojas, lai apmainītos ar informāciju par šo 
ķīmisko vielu. Šādu informācijas apmaiņu paredz 
likums, lai nepieļautu nevajadzīgu testēšanu ar 
dzīvniekiem un samazinātu uzņēmumu izmaksas. 
Ja dati neeksistē, tiek veicināta alternatīvu metožu 
izmantošana ķīmisko vielu bīstamības novērtēšanai, 
jo izmēģinājumi ar dzīvniekiem drīkst būt tikai kā 
pēdējā iespēja.

Turklāt, ja nozare ierosina testus ar mugurkaulnieku 
dzīvniekiem, ECHA publicē šo priekšlikumu savā 
tīmekļa vietnē. Ikviens, kuram ir attiecīga informācija 
par piedāvāto vielas testu, var iesniegt to ECHA. Ja 
šāda informācija tiek apzināta, izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem var novērst.

Bīstamu vielu pārvaldība

REACH uzdod pierādīšanas pienākumu uzņēmumiem. 
Lai izpildītu šīs regulas prasības, uzņēmumiem ir 
jāapzina un jāpārvalda ar tām vielām saistītie riski, 
kuras viņi ražo un laiž ES tirgū. 
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Uzņēmumiem ir jāizklāsta ECHA, kā vielu var droši 
lietot, un tiem ir jāpaziņo riska pārvaldības pasākumi 
lietotājiem.

Ja riska pārvaldības pasākumi, kurus nozare iesaka 
reģistrācijas dokumentācijā, netiek atzīti par 
pietiekamiem, ES var ierobežot vielas lietošanu, 
piemēram, ierobežojot tās lietošanas veidu vai 
pieprasot uzņēmumiem vispirms saņemt lietošanas 
licenci.

Vielas, kurām var būt liela ietekme uz cilvēku 
veselību un vidi, var identificēt kā īpaši bīstamas 
vielas (SVHC) un iekļaut kandidātu sarakstā. 
Nākamais solis ir šo vielu iespējamā pārcelšana uz 
licencēšanas sarakstu. Tas nozīmē, ka pēc noteikta 
datuma uzņēmumiem nebūs atļauts laist šo bīstamo 
vielu tirgū vai lietot, ja tie nebūs ieguvuši attiecīgu 
licenci. Viens no galvenajiem licencēšanas mērķiem 
ir iespēju robežās aizstāt SVHC.

KLASIFICĒŠANA UN MARĶĒŠANA

Arī ES regulas par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu (CLP) mērķis ir aizsargāt 
cilvēku veselību un vidi, kā arī nodrošināt brīvu 
vielu apriti. Tā integrē ES tiesību aktos ANO Globāli 
harmonizētās sistēmas ķīmiskās klasifikācijas 
kritērijus.

Uzņēmumiem ir jāpaziņo ECHA klasifikācija un 
marķējums, ko tie izmanto savām vielām. ECHA 
ir saņēmusi no uzņēmumiem miljoniem šādu 
paziņojumu par vairāk nekā 100 000 vielu. Paziņotas 
tiek visas vielas, kuras jāreģistrē saskaņā ar REACH, 
un arī visas bīstamās vielas. 

Dalībvalstis un nozare var ierosināt bīstamas vielas 
klasifikācijas un marķējuma saskaņošanu visā ES. 
Šāda saskaņota klasificēšana nodrošina, ka visi 
uzņēmumi sniedz klientiem vienādu informāciju. 
Atzinums, ko ECHA Riska novērtēšanas komiteja 
sniedz pēc sabiedriskās apspriešanas, veido pamatu 
Eiropas Komisijas lēmumiem par saskaņošanu. 

 
 

Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regula 
ievieš jaunas piktogrammas.

BIOCĪDI

Biocīdus izmanto kaitēkļu un kaitīgu mikroorganismu 
apkarošanai. Tie ir, piemēram, insektu repelenti, 
koksnes konservanti un dezinfekcijas līdzekļi. 

Biocīdu regulas mērķis ir uzlabot ES biocīdu 
tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augsta 
līmeņa aizsardzību cilvēkiem un apkārtējai videi. 
Visbīstamākās biocīdu aktīvās vielas pirms 
apstiprināšanas novērtē, un biocīdus, kas tās satur, 
novērtē arī pirms licencēšanas. Mērķis ir samazināt 
kancerogēnu, mutagēnu un toksisku vielu skaitu 
tirgū. Ja aktīvā viela tiek noteikta kā kandidāte 
aizstāšanai ar kaut ko mazāk bīstamu, biocīdā 
to var atļaut tikai gadījumos, kad nav pieejamas 
piemērotākas alternatīvas.

Visiem biocīdiem nepieciešams saņemt licenci, pirms 
tos var laist tirgū. Biocīdu ražotāji var pieteikties 
produkta licences saņemšanai vienā valstī vai 
pieprasīt licenci, kas derīga visās ES dalībvalstīs.  
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IEPRIEKŠ NORUNĀTA PIEKRIŠANA

Iepriekš norunātas piekrišanas regula paredz 
vadlīnijas noteiktu bīstamo ķīmisko vielu 
eksportam un importam. Eiropas Savienībā tā 
īsteno Roterdamas konvenciju, lai starptautiskajā 
tirdzniecībā varētu kontrolēt noteiktas bīstamās 
ķīmiskās vielas un pesticīdus. Tā uzliek pienākumus 
uzņēmumiem, kuri vēlas eksportēt šīs ķīmiskās 
vielas uz ne-ES valstīm. Saņēmējas valstis tiek 
iepriekš informētas, pirms tajās tiek ievestas 
bīstamas ķīmiskās vielas. Tad tām ir iespēja liegt 
šādu importu.

ZINĀTNISKĀ KOMPETENCE UN 
REGULATĪVĀ IZCILĪBA

ECHA zinātniskajās komitejās darbojas eksperti 
no dalībvalstīm. Riska novērtēšanas komiteja un 
Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja sagatavo 
ECHA atzinumus par riskiem, kas saistīti ar vielām, 
un likumdošanas pasākumu sociālo un ekonomisko 
ietekmi bīstamo ķīmisko vielu jomā. 

Dalībvalstu komiteja sniedz atzinumus un izskata 
domstarpības starp dalībvalstīm. Biocīdu komiteja 
gatavo atzinumus par vairākiem Biocīdu regulas 
procesiem.

Ieviešanas informācijas apmaiņas forums koordinē 
ieviešanu visā Eiropā, veidojot kopīgus projektus.

ATBALSTS NOZAREI

ECHA atbalsta nozari, publicējot informāciju un 
norādījumus 23 ES valodās. Aģentūra nodrošina 
Palīdzības dienesta pakalpojumus sadarbībā ar ES/
EEZ dalībvalstīm un organizē pasākumus, seminārus 
un tīmekļa seminārus.

   

                 echa.europa.eu/regulations
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