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1. Ievads
1.1.

Mērķis

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt sagatavot REACH reģistrācijas un PPORD (uz ražojumiem
un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde) dokumentāciju, izmantojot IUCLID
(starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze). Rokasgrāmata sniedz detalizētas
un praktiskas norādes par to, kā sagatavot vielas datu kopu un iezīmē aizpildāmās IUCLID
iedaļas derīgas dokumentācijas sagatavošanai, kuru var iesniegt ECHA ar REACH-IT
starpniecību.

Šajā rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka IUCLID datubāze jau ir uzinstalēta, un Jums ir izveidots
derīgs ECHA konts.
Vairāk informācijas par katru lauku un dažādajām IUCLID funkcijām, kā arī to izmantošanu
var atrast palīdzības sistēmā, kura ir iekļauta IUCLID datubāzē (skatīt 1.7. nodaļu „IUCLID
funkcionalitāte”).
Tāpat rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka esat izvēlējies savu reģistrācijas pieeju un Jūsu rīcībā
ir visa pieejamā informācija. Lūdzu, izlasiet vadlīniju dokumentus par reģistrācijas
informācijas prasībām: http://echa.europa.eu/support/guidance .

1.2.

Pārskats par dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu

IUCLID dokumentācija ir noteikts vielas datu kopas fails, kuru nevar rediģēt, un kurš satur
informāciju, kas jāiesniedz ECHA. Lai sastādītu un iesniegtu dokumentāciju, Jums ir jāizpilda
turpmāk norādītie punkti:
1. pierakstieties REACH-IT un izveidojiet juridisko personu Legal entity (https://reachit.echa.europa.eu/);
2. izveidojiet IUCLID datubāzē standartvielas reference substances, kas saistītas ar Jūsu vielu
(skatīt 6. nodaļu);
3. izveidojiet IUCLID vielas datu kopu substance dataset (skatīt 9. nodaļu);
4. ievadiet IUCLID vielas datu kopā informāciju (skatīt 9. nodaļā attiecīgās sadaļas);
5. iekļaujiet ķīmiskās drošības ziņojumu (CSR) visām tām vielām, kas tiek ražotas vai
importētas virs 10 tonnām, ja vien uz tām neattiecas REACH regulas 14. panta 2. punktā1
noteiktais atbrīvojums;
Ņemiet vērā, ka IUCLID ir pieejams ziņojumu ģenerētājs, kas palīdz sastādīt CSR. Tas
apkopo Jūsu IUCLID datu kopas informāciju un sastāda formatētu dokumentu, kurā iekļauta
CSR 1. līdz 8. nodaļa. CSA sagatavošanai varat izmantot arī Chesar rīku. Šajā gadījumā no
Chesar rīka var ģenerēt pilnu CSR. Lai iegūtu vairāk informācijas par ziņojumu ģenerētāju,
aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā iekļauto informāciju. Papildu informācija par Chesar
rīku pieejama Chesartīmekļa vietnē: https://chesar.echa.europa.eu/.
6. izveidojiet IUCLID dokumentāciju dossier (skatīt 10. nodaļu);

Ņemiet vērā, ka, ja uz Jums attiecas 14. panta 2. punktā minētais atbrīvojums, kas paredz atbrīvojumu no ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA)
veikšanas, IUCLID 13. iedaļā Jums ir jānorāda šī atbrīvojuma iemesls (skatīt 9.9 nodaļu).
1
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7. eksportējiet no IUCLID dokumentāciju (skatīt 11. nodaļu);
8. iesniedziet dokumentāciju ECHA ar REACH-IT starpniecību (skatīt 12. nodaļu).
Dokumentācijas saņemšanas brīdī pirms reģistrācijas numura piešķiršanas ECHA Jūsu
iesniegtajai dokumentācijai veiks virkni administratīva un tehniska rakstura pārbaužu (skatīt
1.5. nodaļu „Pārbaudes, ko veic ECHA iesniegtajai dokumentācijai”).
Tāpat ECHA savā tīmekļa vietnē izplatīs reģistrācijas dokumentācijā iegūto informāciju. Lai
iegūtu vairāk informācijas par to, kāda veida informācija tiek izplatīta, un par iespējām
pieprasīt noteiktai informācijai konfidencialitāti, izlasiet informāciju, kura norādīta 1.6. nodaļā
„Konfidencialitātes pieprasījumus un informācijas izplatīšana”.

1.3.

IUCLID dokumentācijas veidnes

Pirms dokumentācijas sastādīšanas, izmantojot vielas datu kopu, Jums ir jāizvēlas kāda no
tālāk norādītajām dokumentācijas veidnēm, kas atbilst iesniedzamajai dokumentācijai 2:












REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
gadījums;
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
REACH reģistrācijas
1000 tonnām;
REACH reģistrācijas
tonnām;
REACH PPORD.

pieteikums 1–10 tonnām, fizikāli ķīmiskās prasības;
pieteikums 10–100 tonnām, standarta prasības;
pieteikums 100–1000 tonnām;
pieteikums 100–1000 tonnām;
pieteikums virs 1000 tonnām;
pieteikuma dalībnieks kopīgās iesniegšanas gadījumā — vispārējs
pieteikums kopīgas iesniegšanas gadījumā – starpprodukti;
pieteikums ražotnē izolētiem starpproduktiem virs 1 tonnas;
pieteikums transportētiem izolētiem starpproduktiem attiecībā uz 1–
pieteikums transportētiem izolētiem starpproduktiem virs 1000

Informācijas prasības attiecībā uz reģistrācijas dokumentāciju ir atkarīgas no reģistrētās
tonnāžas apjoma un sagatavotās reģistrācijas dokumentācijas veida (10. pants
salīdzinājumā ar 17. panta 18. daļu; kopīgās iesniegšanas dalībnieks salīdzinājumā ar
galveno reģistrētāju). Tas nozīmē, ka IUCLID dokumentācijā esošā informācija, kurai tiks
veikta datu pilnīguma pārbaude, var atšķirties atkarībā no iesniegšanas veida. Šīs
rokasgrāmatas sadaļās sniegts pārskats par informāciju, kāda nepieciešama reģistrācijas un
PPORD dokumentācijai. Turklāt 2. pielikumā „Pārskats par iesniegtās dokumentācijas
pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA” ir atrodams kopsavilkums par datu pilnīguma pārbaudes
piemērotajiem noteikumiem.
Reģistrācijas vai PPORD pieteikuma dokumentācija?
Visizplatītākais dokumentācijas veids ir reģistrācijas dokumentācija. Tomēr, ja uz Jūsu vielu
attiecas uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD),
kuras apjoms gadā ir viena tonna vai lielāks, Jūs varat iesniegt PPORD dokumentāciju, lai
saņemtu atbrīvojumu no pienākuma reģistrēt vielu uz laiku uz pieciem gadiem.
Lai iegūtu vairāk informācijas par specifiskajiem noteikumiem saskaņā ar REACH regulu
attiecībā uz vielām, kuras tiek ražotas, importētas vai izmantotas zinātniskās pētniecības un

2

Minētais tonnāžas apjoms attiecināms uz vienu gadu.
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attīstības (SR&D), kā arī uz ražojumiem un procesiem orientētas pētniecības un tehnoloģiju
izstrādes (PPORD) mērķim, izlasiet attiecīgās vadlīnijas, kuras pieejamas:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Individuālas vai kopīgas reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana
REACH regulā ir noteikts, ka visām pusēm, kuras ražo/importē konkrētu vielu, ir jāiesniedz
viens reģistrācijas pieteikums (tā dēvētais „viena viela, viena reģistrācija” jeb OSOR princips).
Vielas reģistrētāji pēc provizoriskās (esošās vielas) reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas
ECHA savstarpēji sazinās vai pieprasa informāciju (par jaunajām vielām vai esošajām vielām,
kas nav provizoriski reģistrētas). Vienas un tās pašas vielas reģistrētājus vieno kopēja
atbildība identificēt vielu, sagatavot/apkopot attiecīgo informāciju saskaņā ar REACH VII-X
pielikumu, un visbeidzot iesniegt to IUCLID formātā, ko paredz pienākumu izpilde.
Šajā rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka kopīgas iesniegšanas pienākumus ir noteikusi iesniedzēja
puse, un ka visa attiecīgā informācija ir sagatavota/ievākta un ir pieejama.
Lai iegūtu vairāk informācijas par datu kopīgu izmantošanu un kopīgas iesniegšanas
pienākumiem, izlasiet „Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu” un „Vadlīnijas par reģistrāciju” ,
kuras pieejamas vietnē:http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ražotnē izolēti starpprodukti vai transportēti izolēti starpprodukti?
Ja esat izolēta starpprodukta ražotājs vai importētājs, kura apjoms gadā ir viena tonna vai
vairāk, Jums var tikt piemērots reģistrācijas prasību ierobežojums. Ņemiet vērā, ka
reģistrācijas prasības atšķiras atkarībā no tā, vai izolētais starpprodukts atrodas ražotnē, vai
arī tas tiek transportēts.
Lai iegūtu vairāk informācijas par pienākumiem attiecībā uz starpproduktu reģistrāciju, skatīt
„Vadlīnijas par reģistrāciju”, kuras pieejamas vietnē: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Vai paziņojumi, ko sagatavo saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK (NONS)?
Saskaņā ar REACH regulas 24. pantu visi paziņojumi, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai
67/548/EEK (NONS), uzskatāmi par reģistrācijas pieteikumiem saskaņā ar REACH regulu
attiecīgajā tonnāžas diapazonā. Šie reģistrācijas pieteikumi jāatjaunina, iestājoties vismaz
vienam no nosacījumiem, kas minēti REACH regulas 22. pantā vai 24 panta 2. punktā.
Sīkāka informācija par to, kā atjaunināt savu reģistrāciju, kas iepriekš bija paziņojums
saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK (NONS), ir atrodama šīs rokasgrāmatas 4. pielikumā
„Obligātā informācija, kas nepieciešama reģistrācijas dokumentācijas atjaunināšanai saskaņā
ar iepriekšējo Direktīvu 67/548/EEK”, kā arī dokumentā „Jautājumi un atbildes iepriekš
paziņotu vielu reģistrētājiem”, kas pieejams vietnē: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/nons-registrantsofpreviouslynotifiedsubstances

1.4.

Reģistrācijai un PPORD paziņojumam nepieciešamā informācija

Vienas un tās pašas vielas reģistrētājiem ir kopīgi jālieto dati un kopīgi jāiesniedz informācija
ECHA. Izšķir informāciju, kuru iesniedz galvenais reģistrētājs, un informāciju, kuru iesniedz
pārējie reģistrētāji, t. i., kopīgās datu iesniegšanas dalībnieki.
Katra reģistrētāja (ražotāja, importētāja vai vienīgā pārstāvja) pienākums ir iesniegt savu
dokumentāciju kopā ar vienoto reģistrācijas pieteikumu. Ja Jūs gatavojat dokumentāciju un
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esat šīs vielas vienīgais reģistrētājs, un nepastāv vienotas iesniegšanas dokumentācijas, Jums
ir jānorāda savā dokumentācijā visa informācija.
Zemāk tabulā norādīta informācija, ko galvenais reģistrētājs iesniedz visu kopīgās datu
iesniegšanas dalībnieku vārdā (kopīga informācija3) un informācija, ko iesniedz ikviens
reģistrētājs savā dokumentācijā (individuāla informācija).

1. tabula.

reģistrācijas un PPORD paziņojumu dokumentācijai nepieciešamā
informācija

Informācijas prasības

Galvenā
dokumentācija

Dalībnieka
dokumentācija

Kopīgā
informācija

Individuālā
informācija

Individuālā
informācija

Reģistrētāja identitāte (ECHA konts)

X

X

X

Vielas, kas minēta REACH regulas VI
pielikumā (IUCLID 1.1., 1.2. iedaļa)
identitāte un sastāvs

X

X

X

Vielas, kas minēta REACH regulas VI
pielikumā (IUCLID 1.4. iedaļa) analītiskā
informācija

X

X

X

Informācija par vielas, kas minēta REACH
regulas VI pielikumā (IUCLID 2. iedaļa),
klasifikāciju un marķēšanu

X

PPORD

X

Informācija par vielas, kas minēta REACH
regulas VI pielikumā (IUCLID 3. iedaļa),
ražošanu un lietošanas veidiem

X

X

Informācija par vielas iedarbību, kura
reģistrēta no 1 līdz 10 tonnu apjomā
gadā, un kura minēta REACH regulas VI
pielikumā (IUCLID 3. iedaļa)

X

X

REACH regulas VII līdz X pielikumā
minētie zinātniskie pētījumi (IUCLID 4.-8.
iedaļa)

X

Norādījumi par vielas, kas reģistrēta 10
tonnu vai lielākā apjomā gadā, un
minēta REACH regulas VI pielikumā
(IUCLID 11. iedaļa) drošu lietošanu

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Novērtējuma ziņojumi, kas minēti
REACH regulas 14. pantā, ķīmiskās
drošības ziņojums (IUCLID 13. iedaļa)

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Konfidenciālas informācijas
pieprasījums, kas atrunāts REACH
regulas 119. panta 2. punktā, kas
uzskatāms par konfidenciālu, ja tāds ir
piemērojams, ieskaitot pamatojumu

Attiecīgos
gadījumos

Attiecīgos
gadījumos

Attiecīgos
gadījumos

Attiecīgos
gadījumos
3.3. iedaļa.
Ražotnes

Attiecīgos
gadījumos
Attiecīgos
gadījumos

REACH regulas 11. pants nosaka, ka kopīgās reģistrācijas dalībnieki var atteikties no noteiktas, kopīgi iesniegtas informācijas vairāku iemeslu
dēļ. Vairāk informācijas par atteikšanos un no tās izrietošajām sekām ir pieejama „Vadlīnijās par datu kopīgu lietošanu” šeit:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
3
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Pārbaudes, ko iesniegtajai dokumentācijai veic ECHA

Visai ECHA iesniegtajai dokumentācijai tiek veiktas sākotnējās tehniskās un administratīvās
pārbaudes, lai noteiktu, vai tās ir iespējams atbilstoši apstrādāt un vai sekmīgi varēs veikt
turpmākos nepieciešamos reglamentējošos procesus. Šāda veida pārbaudes sauc par
uzņēmējdarbības noteikumiem (BR).
Dokumentāciju var pieņemt apstrādei tikai tad, ja ir izpildīti visi attiecīgie uzņēmējdarbības
noteikumi, piemēram, formāta pārbaude un administratīvās informācijas pieejamība.
Lai iegūtu vairāk informācijas par uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudi, skatiet pielikumu:
Pārskats par uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudēm, ko veic ECHA iesniegtajai
dokumentācijai.
Pēc sekmīgi izpildītiem uzņēmējdarbības noteikumiem, reģistrācijas un PPORD dokumentācijai
tiek veikta datu pilnīguma pārbaude atbilstīgi REACH regulas 20. pantam, lai pārbaudītu, vai ir
iesniegta nepieciešamā informācija.
Lai iegūtu vairāk informācijas par datu pilnīguma pārbaudi, skatiet pielikumu: Pārskats par
datu pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA iesniegtajai dokumentācijai.
Turklāt datu pilnīguma pārbaudes laikā dokumentācijā manuāli tiek pārbaudīti konkrēti dati, lai
pārliecinātos, vai ir norādīti nepieciešamie elementi.
Vairāk informācijas par manuālās pārbaudes veikšanu var atrast:
http://echa.europa.eu/manuals.

1.5.1.

Validācijas palīgs

Validation assistant (VA) (Validācijas palīgs) spraudnis ir izstrādāts, lai dokumentācijai varētu
veikt konkrētas pārbaudes pirms tās iesniegšanas ECHA ar REACH-IT starpniecību.
Tāpēc pirms dokumentācijas iesniegšanas stingri iesakām izmantot Validation assistant
spraudni divos posmos:
i.

lai pārbaudītu datu kopu (pirms dokumentācijas izveides), lai varētu izlabot šajā
līmenī ziņotās kļūdas;

ii. lai pārbaudītu galīgo dokumentācijas versiju un novērstu jebkuru šajā posmā
norādīto problēmu.
Šī spraudņa izmantošana abos posmos ir būtiska, lai varētu novērst jebkuras nevajadzīgas
kļūmes un novērstu iespējamo dokumentācijas atteikumu.
Norādes, kā palaist Validation assistant, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka no 2016. gada 21. jūnija tehniskā pilnīguma pārbaude ietver ECHA
personāla veiktās reģistrācijas dokumentācijas papildu pārbaudes. Šīs pārbaudes nevar
kopēt, izmantojot validācijas palīgrīka spraudni; rīkā nevar atainot saistītās pilnīguma
problēmas. Informācija par papildu pārbaužu jomām ir pieejama šeit:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf.
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Konfidencialitātes pieprasījumus un informācijas izplatīšana

Noteiktām informācijas vienībām var pieprasīt konfidencialitāti, un tās ir pieejamas pēc
pieprasījuma. Ja vēlaties informācijai saglabāt konfidencialitāti, Jums ir jāiesniedz
konfidencialitātes pieprasījums ECHA par katru šāda veida informāciju. Šādu pieprasījumu
varat iesniegt, ja informācijai, kurai vēlaties pieprasīt konfidencialitāti, iestatāt
konfidencialitātes karodziņus(
) un norādāt pamatojumu, kāpēc šādas informācijas
publicēšana varētu kaitēt Jūsu uzņēmējdarbībai. Nav nekādas atšķirības, izskatot
konfidencialitātes pieprasījumus, kas apzīmēti ar karodziņu Confidential business information
(CBI) (Konfidenciāla uzņēmuma informācija), Intellectual property (IP) (Intelektuālais
īpašums) vai Not publicly available (Nav publiski pieejams). Atlasītajām veidam ir tikai
informatīvs raksturs.
Vairāk informācijas par konfidencialitātes pieprasījumiem un informācijas izplatīšanu var
atrast: http://echa.europa.eu/manuals.
Ņemiet vērā, ka konfidencialitātes pieprasījuma pamatojums, uz ko attiecas REACH regulas
119. panta 1. punkts, netiks ņemts vērā, jo šāda informācija vienmēr tiek atklāta.
Konfidencialitātes pieprasījuma gadījumā attiecībā uz informāciju, kas minēta REACH regulas
119. panta 2. punktā, tiks iekasēta maksa. Šādiem pieprasījumiem jānorāda pilnīgs
pamatojums. Ja karodziņš norādīs uz REACH regulas 119. panta 2. punktā neminētu
informāciju, maksa netiks iekasēta.
Lai aprēķinātu konfidencialitātes pieprasījuma samaksu, izmantojiet Fee calculation (Maksas
aprēķins) spraudni. Lai iegūtu vairāk informācijas par šo spraudni, aplūkojiet IUCLID
palīdzības sistēmā sniegto informāciju.

1.6.1.

Datu izplatīšanas priekšskatījums

Dissemination preview (Datu izplatīšanas priekšskatījums) spraudnis tika izstrādāts, lai Jums
būtu iespēja pārbaudīt, kāda veida informācija būs publiski pieejama ECHA tīmekļa vietnē.
Stingri ieteicams dokumentācijā izmantot spraudni, lai modelētu informāciju, kāda tiks
izplatīta.
Norādījumus par Dissemination preview (Datu izplatīšanas priekšskatījums) spraudņa
lietošanu izlasiet IUCLID palīdzības sistēmā.

1.7.

IUCLID funkcionalitāte

IUCLID funkcionalitāte ir sīki aprakstīta palīdzības funkcijā, kas iestrādāta IUCLID
lietojumprogrammā. Lai apskatītu palīdzību, jebkur lietojumprogrammā nospiediet taustiņu F1.
Palīdzības sistēma parādīs būtiskāko palīdzības satura daļu. Šeit iespējams pārlūkot
nepieciešamo palīdzību. Piemēram, ja ir atvērts lietojumprogrammas eksportēšanas vednis,
nospiežot F1 taustiņu, tiek atvērts palīdzības saturs par Export (eksportēšanas)
funkcionalitātes aprakstu. Bez tam, nospiežot F1 taustiņu, tiek piedāvātas saites palīdzības
sniegšanai lietojumprogrammas interfeisā ar palīdzības ikonu jautājuma zīmes veidā.

2. Legal entity
Submissions to ECHA are done by Legal entities which have to be defined including contact
details prior to submission. The contact details of the company are stored as a Legal Entity
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Object (LEO). You can create a LEO both in IUCLID and in the ECHA accounts available at
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Note that ECHA will use only the contact details of the legal entity that you have registered
in the ECHA accounts or in REACH-IT.
You have already created one legal entity when you installed IUCLID. You can add more legal
entities by right clicking on Legal entity
on the IUCLID home page. However, ECHA will
not enforce the consistency between the IUCLID legal entity and the ECHA accounts legal
entity.
Please note that by the default settings the legal entity is not included in the dossier. If you
wish to include the legal entity in your dossier, you can change the default settings during the
dossier creation in the dossier creation wizard (see chapter How to create a Dossier).
If you include a legal entity in the dossier which will be submitted to ECHA it may be
beneficial to check if the legal entities in IUCLID and REACH-IT are the same. For further
information on how to create a Legal Entity Object (LEO) and how to synchronise it between
IUCLID and REACH-IT, refer to the next chapter.

2.1.

How to update and synchronise the LEO information

To register your legal entity you should sign-up into the ECHA accounts where you can enter
and administer your legal entity information.
When you create a LEO a numeric identifier called Universal Unique Identifier (UUID) is
generated. Example of a legal entity UUID: IUC5-a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
The UUID is different for each LEO, even within the same company in case the company has
several LEOs.
You can synchronise the legal entity between IUCLID and REACH-IT by exporting your LEO
from ECHA accounts or REACH-IT. Then you can import the file to your local IUCLID
installation. It may be beneficial that the UUID is identical between all the applications where
the company identity appears (IUCLID, REACH-IT, any web forms submitted to ECHA).
Alternatively, if you have not yet created your ECHA account, you may export the LEO from
your IUCLID installation and import the file to ECHA accounts when you create an account.
Note that a LEO can be imported to ECHA accounts only while you create an account, and not
to an existing ECHA account.
To compare the UUIDs between the applications, you can find them inside each application by
following the below paths:


IUCLID: Home page > Legal entity > double click your legal entity. The UUID of the
company is displayed in the Information Panel at the bottom of the IUCLID window.



ECHA Accounts: Legal Entity tab > General details > Legal Entity UUID



REACH-IT: Menu > Company information > General information > UUID

For more information on the ECHA account management refer to the ECHA accounts manual
available at http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

15

3. Legal entity site
A Legal entity site is an entry where you can indicate the site where manufacture or own use
of your substance takes place. This information includes the name of the site, the address and
other contact details of the site, and the possibility to include the identifiers of the site under
other Company/Organisation IT systems. The Legal entity site belongs to only one Legal entity
owner.
Note that it is not possible to create a site without linking it to a legal entity, but it is possible
to modify the link between a site and its legal entity owner by selecting another legal entity
from your inventory. More than one legal entity site can be associated with the same legal
entity.

3.1.

Creating a Legal entity site

1. To create a new site right-click on Legal entity site
New.

on the home page and select

2. Provide a name for the site and assign it to the Legal entity owner by clicking on the
button.
3. Fill as many fields as possible under the General information and Contact address. The
minimum data required is the Country where the site is located.
4. To save the legal entity site information click on

from the main menu.

4. Kontaktpersona
Kontaktpersonu sarakstā jeb Contacts inventory var iekļaut kontaktinformāciju par attiecīgām
kompetentajām personām, piemēram, par drošības datu lapu (DDL) atbildīgo personu,
toksikologu utt., kuras var pievienot IUCLID dokumentācijā. Ar šo personu var sazināties, lai
saņemtu palīdzību vai uzdotu jautājumus saistībā ar iesniegto informāciju.
REACH-IT ir jānorāda un jāpārvalda informācija par kontaktpersonu, kura ir atbildīga par
Jūsu dokumentācijas iesniegšanu.

4.1.

Kontaktpersonas izveide

1. Lai izveidotu jaunu kontaktpersonu, ar peles labo pogu noklikšķiniet mājas lapā uz
Contacts

(Kontaktpersonas) un atlasiet New (Jauns).

2. Iedaļā General information (Vispārīgā informācija) aizpildiet pēc iespējas vairākus tukšos
laukus.
3. Lai saglabātu kontaktpersonas informāciju, noklikšķiniet galvenajā izvēlnē uz

.

5. Ķīmisko vielu saraksti
Ķīmisko vielu sarakstos jeb Chemical inventories iekļauti ķīmiskie identifikatori, kas kalpo par
pamatu standartvielas definēšanā. Terminu saraksts lieto visu ķīmisko vielu sarakstu
apkopošanai, kas var būt pieejami datubāzē IUCLID. Pašlaik EK saraksts ir vienīgais saraksts
datubāzē IUCLID.
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EK saraksts ir trīs neatkarīgu vielu sarakstu apvienojums:


EINECS (Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts), kurā uzskaitītas
vielas, kas Eiropas Kopienas tirgū bijušas no 1971. gada 1. janvāra līdz 1981. gada 18.
septembrim;



ELINCS (Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts), kurā uzskaitītas vielas, kas paziņotas un
laistas tirgū pēc 1981. gada 18. septembra saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK
par jaunu vielu paziņošanu (NONS);



NLP sarakstā (par polimēriem vairs neuzskatāmu vielu saraksts) ir iekļautas vielas, kuras
ir bijušas Eiropas tirgū no 1981. gada 18. septembra līdz 1993. gada 31. oktobrim, un
kuras atbilst prasībai, ka tās uzskatītas par polimēriem atbilstoši EINECS ziņošanas
noteikumiem, bet vairs nebija uzskatāmas par polimēriem atbilstoši 7. grozījumam.

Ieraksti EK sarakstā sastāv no ķīmiskā nosaukuma un numura (EK nosaukuma un EK numura),
CAS numura,4 molekulas formulas (ja tā ir pieejama) un apraksta (dažiem vielu tipiem).

6. Standartviela
Iedaļā Reference substance (Standartviela) var saglabāt identifikācijas informāciju par
konkrētu vielu vai attiecīgo vielas sastāvdaļu, piemēram, ķīmisko nosaukumu (EK nosaukumu,
CAS nosaukumu, IUPAC nosaukumu, sinonīmus utt.), identitātes kodus (EK numuru, CAS
numuru), molekulāro un strukturālo informāciju.
Reference substance inventory (Standartvielu saraksts) ļauj izmantot vienu un to pašu
informāciju par to pašu ķīmisko identitāti, lai šādi izvairītos no atkārtotas datu ievadīšanas un
centralizētā veidā varētu pārvaldīt un atjaunot datus. Reference substance inventory
(Standartvielu saraksts) uzturat Jūs savā lokālajā instalācijā. Ikviena standartviela var būt
piesaistīta neierobežotam vielas vai maisījuma/izstrādājuma datu kopu skaitam. Lai atjaunotu
informāciju par standartvielu, atveriet standartvielu sarakstu Reference substance inventory,
atrodiet attiecīgo standartvielu un atjauniniet to. Veicot izmaiņas, tiks ietekmēta ikviena datu
kopa, kas ir piesaistīta šai standartvielai.
Lai sarakstā paplašinātu ierakstu skaitu, IUCLID tīmekļa vietnē pieejamās standartvielas varat
meklēt, lejupielādēt un importēt uz lokālo instalāciju. Lai uzlabotu datu kvalitāti un samazinātu
datu ievadi, tika izveidotas iepriekš definētās standartvielas.

6.1.

Standartvielas izveide

Ja standartvielu sarakstā neatrodat standartvielu, varat izveidot jaunu standartvielu.
Nodaļā standartviela var norādīt divu veidu informāciju:
1. informāciju, kas ir specifiska standartvielai: šāda informācija precīzi atbilst
vielai/sastāvdaļām, uz ko attiecas šī standartviela;
2. informāciju, kas ir saistīta ar standartvielu: šī informācija vielai/sastāvdaļām, uz ko
attiecas šī standartviela, precīzi neatbilst dēļ kāda no turpmāk minētajiem iemesliem:


informācija ir vispārēja, jo tā attiecas arī uz citām vielām/sastāvdaļām;

Vielām, kuras uzskaitītas EK sarakstā ar EK numuru, kas sākas ar 4, var nebūt norādīts CAS numurs, kaut arī CAS numurs šai vielai var
pastāvēt. Tas ir tāpēc, ka saskaņā ar paziņošanas shēmu par jaunajām vielām, kas bija spēkā saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem, CAS
numurs var būt konfidenciāls, un līdz ar to netiek norādīts.
4
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informācija attiecas tikai uz standartvielas dažām sastāvdaļām attiecībā uz vielu vai
sastāvdaļu grupu;
informācija attiecas uz līdzīgu sastāvdaļu/vielu;
informācija nav jaunākā pieejamā informācija vielas/sastāvdaļu identificēšanai.

Saistītā informācija ir jāsniedz tikai nodaļā Identifiers of related substances (Saistīto vielu
identifikatori), jo tā var izraisīt neskaidrības par standartvielai atbilstošās vielas vai
sastāvdaļas(-u) identitāti.
Lai izveidotu standartvielu:

1. ar peles labo pogu noklikšķiniet mājas lapā uz Reference substance
un pēc tam atlasiet New (Jauns).

(Standartviela)

2. Ievadiet standartvielai nosaukumu.
3. Ja standartviela ir iekļauta EK sarakstā, Jūs varat piešķirt šo ierakstu, noklikšķinot uz
Add (pievienot ) pogas.
4. Ja standartviela nav iekļauta EK sarakstā, atlasiet izvēles sarakstā norādīto
pamatojumu informācijas nepieejamībai No inventory information available (Saraksta
informācija nav pieejama).
5. Aizpildiet pēc iespējas vairāk standartvielas atlikušo tukšo lauku.
Attiecībā uz visām zināmajām sastāvdaļām un piemaisījumiem ir jāiesniedz turpmāk minētā
informācija (ja ir pieejama un/vai attiecināma):














EK saraksta informācija;
CAS numurs un CAS nosaukums;
IUPAC nosaukums; (Ņemiet vērā, ja nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras nevar atvasināt,
jums tomēr ir jānorāda nosaukums, kas raksturo vielas ķīmisko saturu vai tās
sastāvdaļas/piemaisījumus/ piedevas, ko apraksta standartviela);
apraksts (Norādiet jebkuru papildu informāciju saistībā ar standartvielas aprakstu šajā
laukā. Tas ir svarīgi, jo īpaši, ja standartviela neatbilst labi definētai ķīmiskajai vielai. Var
pievienot failus, ja nepieciešams);
sinonīmi;
saistīto vielu identifikatori;
molekulārā formula (ja molekulāro formulu nav iespējams atvasināt no standartvielas,
iedaļas apakšdaļā redzamajā Remarks (Piezīmes) laukā jānorāda pamatojums);
molekulārā svara diapazons;
SMILES apzīmējums;
InChI.
Augšupielādējiet attēla failu ar strukturālo formulu.

6. Lai saglabātu standartvielu, noklikšķiniet galvenajā izvēlnē uz

.

7. Bibliogrāfiskā atsauce
Literature references (bibliogrāfisko atsauču) sarakstā var iekļaut un saglabāt dažāda veida
bibliogrāfiskās atsauces, piemēram, publikācijas un pētījumu ziņojumus, kas kalpo par
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bibliogrāfisko pamatu parametru pētījumu ziņojumiem. Starptautiskās vienotās ķīmisko vielu
informācijas datubāzes IUCLID 4. — 10. iedaļā var norādīt ikvienu sarakstā saglabāto
bibliogrāfisko atsauci.

7.1.

Bibliogrāfiskās atsauces izveide

1. Lai izveidotu jaunu bibliogrāfisko atsauci, ar peles labo pogu noklikšķiniet mājas lapā uz
Literature reference

(Bibliogrāfiskā atsauce) un atlasiet New (Jauns).

2. Iedaļā General information (Vispārīgā informācija) Jums ir jāaizpilda attiecīgie atsauces tipa
lauki.
3. Lai saglabātu bibliogrāfisko atsauci, noklikšķiniet galvenajā izvēlnē uz

.

8. Testa materiāls
Testu materiālu sarakstā varat iekļaut informāciju par materiāla(-u) identitāti, kuru izmantojāt
savā dokumentācijā norādītajā(-os) pētījumā(-os). Ja tika izmantots tas pats testa materiāls,
sarakstā reģistrētos testu materiālu ierakstus var izmantot atkārtoti katram ierakstam. Šādā
veidā iespējams centralizēti sagatavot un pārvaldīt testu materiālu informāciju, un norādīt
attiecīgajā parametru izpētes protokolā.
Katrs ieraksts sastāv no iedaļas Composition „ķīmiskais sastāvs”(skatīt sadaļu 1.2. iedaļa
Ķīmiskais sastāvs), kurā jāziņo par dažādām testa materiāla sastāvdaļām, un kurā norādāmā
informācija ir līdzīga informācijai, ko izmanto vielas Substance noteikšanai, kā arī iedaļas Other
characteristics (Citas īpašības), un testa materiāla stāvokļa apraksta un iespējas pievienot
papildus informāciju, tostarp informāciju, ko var uzskatīt par konfidenciālu, kura netiks
publicēta.

8.1.

Testa materiāla izveidošana

1. Lai izveidotu jaunu testa materiālu, ar peles labo pogu noklikšķiniet mājas lapā uz Test
material

(Testa materiāls) un atlasiet New (Jauns).

2. Ievadiet tādu pašu nosaukumu Name , kāds norādīts pētījuma ierakstā, kurā veikta
pārbaude ar materiālu.
3. Lai ievadītu attiecīgā testa materiāla sastāvdaļas, piemaisījumus un piedevas, ieskaitot to
koncentrāciju un saiti uz standartvielu, izmantojiet zem ķīmiskā sastāva lodziņa
Composition papildlodziņus. Lai ievadītu jaunu ierakstu, noklikšķiniet uz pogas Add
(Pievienot).
4. Ja informācija par ķīmiskā sastāva tīrību nav zināma, Jūs varat norādīt kvalitatīvo
paziņojumu, atlasot Composition/purity: other information (Ķīmiskais sastāvs/tīrība: cita
informācija) izvēles sarakstā atbilstošo vērtību.
5. Lai izvērtētu prognožu ticamību, ja vielas identitātes pamatā ir dati, kas atlasīti no
standartvielas saraksta, informācija par tīrību nav būtiska, tāpēc papildus norādītajam
sastāvam jāatlasa vērtība not applicable for in silico study (nav piemērojams pētījumam,
kas veikts ar datorsimulācijas palīdzību).
6. Iedaļā Other characteristics (Citas īpašības) Jums ir jāievada informācija par testa
materiāla formu un, ja nepieciešams, arī sīkāka informācija.
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7. Lai saglabātu testa materiālu, noklikšķiniet galvenajā izvēlnē uz

.

9. Kā izveidot vielas datu kopu
Šajā nodaļā ir aprakstīts, kāda veida informācija ir jāiesniedz dažādās IUCLID iedaļās, kas ir
atkarīgs no Jūsu izvēlētā dokumentācijas iesniegšanas tipa, izmantojot IUCLID.
Datu ievadīšanas laikā Jūs varat izmantot IUCLID palīdzības sistēmu, kura ir iekļauta
lietojumprogrammā. Lai apskatītu palīdzības funkciju, nospiediet jebkurā vietā
lietojumprogrammā taustiņu F1 un palīdzības logā tiks parādīta svarīgākā informācija.
Lai izveidotu IUCLID dokumentāciju, vispirms Jums ir jāizveido vielas datu kopa. Vielas datu
kopa ir vielas administratīvo un zinātnisko datu repozitorijs. Datu kopā varat pievienot, dzēst
vai mainīt informāciju. Dokumentācijas pamatā ir datu kopa. Dokumentācija ir datu kopas
momentuzņēmums kādā noteiktā brīdī; informāciju dokumentācijā nevar mainīt.

Lai izveidotu datu kopu:
1. ar peles labo pogu noklikšķiniet IUCLID mājas lapā uz Substance
atlasiet New (Jauns);

(Viela) un pēc tam

2. aizpildiet lauku Substance name (Vielas nosaukums). Ja Jūsu instalētajā IUCLID ir ietvertas
vairākas datu kopas, ievadiet nosaukumu, kuru varat viegli izmantot, lai atšķirtu vielas.
3. Piešķiriet datu kopai esošo legal entity (juridiskā persona), noklikšķinot uz
pogas. Tiks
atvērts jauns logs, kurā Jūs varēsit atrast juridiskās personas, kas iekļautas Jūsu IUCLID.
Ievadiet meklēšanas kritērijus, atlasiet sarakstā atbilstošu juridisko personu un piešķiriet to
vielas datu kopai.
4. Saglabājiet informāciju, noklikšķinot galvenajā izvēlnē uz

ikonas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā šajā skatā aizpildīt laukus, apskatiet 1.1. iedaļu
Identification (Identifikācija).

Datu kopas aizpildīšana
1. Tiklīdz ir izveidota vielas datu kopa, tā tiek parādīta navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā.
2. Lai atvērtu datu kopu, divreiz noklikšķiniet vai noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet
Open (Atvērt).
3. Kad datu kopa ir atvērta, ekrāna navigācijas daļā tiek parādīta cilne Table of contents
(Satura rādītājs) (TOC).
4. Lai apskatītu satura rādītāju, kas atbilst dokumentācijas tipam, kuru Jūs gatavojat,
noklikšķiniet TOC cilnē uz lejupvērstās bultiņas (

).

5. Tiks parādīts dažādu iesniegšanas tipu saraksts. Atlasiet sarakstā nepieciešamo
iesniegšanas tipu.
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Veidnes atlasīšana izvēles sarakstā
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6. Tiks parādītas iedaļas, kas atbilst iesniegšanas tipam. Aizpildāmās iedaļas, tostarp obligātā
informācija, ir atzīmēta ar zvaigznīti ( ). Ņemiet vērā, ka, ja Jūs jau sastādāt datu kopu,
taču vēl nezināt precīzu REACH dokumentācijas tipu, kas tiks sagatavots, Jūs varat atlasīt
izvēli REACH Complete table of contents (REACH Aizpildīt satura rādītāju). Šajā izvēlē tiks
parādīs satura rādījs ar visām atbilstošajām iedaļām, kas ir saskaņā ar REACH regulas
prasībām.
Kad savai vielai esat izveidojis datu kopu, Jūs tajā varat ievadīt vielas datus. Turpmākajās
nodaļās ir aprakstīts, kādus datus Jums ir jāievada katrā IUCLID iedaļā atbilstoši iesniegšanas
tipam, uz ko attiecas šī rokasgrāmata. Iedaļas tiek norādītas kopā ar to nosaukumu un
numerāciju, kāda izmantota IUCLID.
Aizpildot dažādas datu kopas daļas, ir svarīgi, lai:




jebkurā laikā, kad sagatavojat tabulā rindiņu, būtu aizpildītas tās atsevišķās ailes;
atlasot izvēles sarakstā other (cits), tiktu aizpildīts blakus esošais teksta lauks;
tiktu aizpildīts lauks, kas ir saistīts ar attiecīgo vienību.

9.1.

Veidnes

Veidnē
vienlaicīgi var iekopēt datus no vairākām iedaļām vai piesaistīt vielas datu kopu
bez nepieciešamības manuāli izveidot no jauna visas iedaļas un atkārtoti ievadīt datus. Veidnes
struktūra ir ļoti līdzīga vielas datu kopas veidnei.
Veidni var izmantot divos dažādos veidos:


izveidojot saiti: šajā gadījumā tiek izveidota saite starp vielu un veidni. Veidnē esošos
datus var rediģēt tikai pati veidne , un šie dati ir redzami kopā ar citiem datiem vielas datu
kopā. Tiklīdz veidnē tiek veiktas izmaiņas, tās uzreiz parādās vielas datu kopā, ar kuru ir
saistīta veidne. Vienai un tai pašai veidnei var piesaistīt dažādas vielas, kurām pēc
sasaistīšanas ir vienota datu kopa;



kopējot: šajā gadījumā veidnes dokumentu daļa tiek iekopēta vielas datu kopā. Veidnē
esošajiem dokumentiem nav saites uz dokumentiem, kuri iekopēti vielas datu kopā. Pēc
kopēšanas veidnē esošie dokumenti vairs netiek sinhronizēti ar vielas datu kopā esošajiem
dokumentiem. Šādi nokopētu dokumentu vielas datu kopā, kurā tas tika iekopēts, var
mainīt. Pat tad, ja veidnē visi dati tiek pilnībā izdzēsti, vielas datu kopā esošie dati paliek
nemainīgi.
Lai iegūtu vairāk informācijas par veidnēm, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā sniegto
informāciju.

9.2.

Kategorijas

Vielām, kuru fizikāli ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības ir līdzīgas vai arī ievēro regulāru
modeli kā strukturālas līdzības rezultātu, IUCLID var izveidot kategoriju
un pēc tam
iekļaut dokumentācijā. No šīm strukturālajām līdzībām var izveidot prognozējamu modeli
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jebkuram vai visiem turpmāk norādītajiem parametriem: fizikāli ķīmiskajām īpašībām, apritei
vidē un ietekmei uz vidi un cilvēku veselību.
Ķīmisko vielu sagrupēšanu pēc to līdzības var iedalīt šādi:





kopējā funkcionālā grupā (piemēram, aldehīds, epoksīds, esteris, metāls jons u.c.);
kopējās pirmdaļiņās vai noārdīšanās produktos (piemēram, tādu attiecīgo ķīmisko vielu kā
skābes/estera/ sāls izvērtēšanas „metabolisma ceļa pieeja”);
pieaugošu vai pastāvīgu izmaiņu kategorijas ietvaros (piemēram, virknes garuma
kategorija);
kopīgo sastāvdaļu vai ķīmisko vielu klasē.

Ķīmisko vielu kategoriju nosaka pēc ķīmisko vielu saraksta (kategorijas locekļi) un pēc virknes
īpašībām un/vai iedarbības, par kurām ir pieejami eksperimentālie un/vai aplēšu dati, vai
kurus var iegūt (kategorijas mērķa kritēriji). Katram kategorijas loceklim IUCLID ir jāizveido
atsevišķa vielas datu kopa, kurā ir ievadīti visi attiecīgie dati.
Ķīmisko vielu kategorijā iztrūkstošos datus var aizpildīt, izmantojot dažādas pieejas,
piemēram, pēc vienkāršas analoģijas, tendenču analīzes (interpolācija un ekstrapolācija) un
skaitļošanas metodes, kuru pamatā SARS, QSAR vai QAAR.
Vairāk informācijas par to, kā izmantot šīs metodes trūkstošo datu aizpildīšanai ir atrodama
ECHA tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/practical-guides,
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across and
http://echa.europa.eu/support/oecd-qsar-toolbox.
Visa informācija par to, kā sastādīt dokumentāciju, kuras pamatā ir kategoriju izveide, ir
atrodama palīdzības sistēmā, kura ir iekļauta IUCLID datubāzē.

9.3.

Novērtējuma struktūra

Lai sagatavotu reģistrācijas dokumentāciju, Jums ir jābūt izpratnei par savas vielas īpašībām
un dzīves ciklu, lai noteiktu veicamā novērtējuma pieeju. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, ja
reģistrējat vielu virs 10 tonnām gadā, kā rezultātā Jums ir jāveic ķīmiskās drošības
novērtējums. Standarta drošības novērtējumā vielas aprites un iedarbības īpašības raksturo
viena vērtību kopa. Tomēr ir gadījumi, kad aprites un iedarbības īpašību raksturojumam var
būt nepieciešama vairāk nekā viena vērtību kopa (plašāku informāciju skatīt Vadlīniju par
ķīmiskās drošības novērtējumu D daļu, D.2. nodaļu). Ja vielas novērtēšanai ir nepieciešamas
vairākas īpašību kopas, tad, lai reģistrācijas dokumentācijā informācija būtu norādīta
pārredzamā veidā, ieteicams izveidot novērtējuma struktūras (plašāku informāciju skatīt
pielikumā Novērtējuma struktūra). Lai to izdarītu,
1. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 0.4. iedaļas Assessment entities (Novērtējuma
struktūras);
2. atlasiet New (Jauns) un pēc tam atlasiet novērtējuma struktūras veidu, kādu vēlaties
izveidot.
Jebkurā gadījumā 0.4. iedaļas laukā Approach to fate/hazard assessment (Aprites/bīstamības
novērtējuma pieeja) jāsniedz informācija arī tad, ja nav jāizveido novērtējuma struktūras.
Šāda informācija jānorāda CSR 1. iedaļā.
Turpmākajās nodaļās sniegta informācija par dažādām IUCLID iedaļām, kuras
attiecas uz reģistrācijas dokumentāciju.
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1. iedaļa „Vispārīga informācija”

1. iedaļā Vispārīga informācija ievadiet informāciju par vielas identitāti un iesniedzēju pusi
dažādās sadaļās, kā norādīts turpmāk.

9.4.1.

1.1. iedaļa „Identifikācija”

1.1. iedaļa ir paredzēta vielas identitātes datiem, funkcijai piegādes ķēdē un (standart-) vielas
tipam.
Lai aizpildītu šo iedaļu, veiciet turpmāk norādītās darbības.
1. Laukā Substance name (Vielas nosaukums) ierakstiet nosaukumu vielai, kurai vēlaties
sagatavot dokumentāciju.
2. Ja Jums rodas kādas bažas par konfidencialitāti attiecībā uz vielas nosaukumu, Jums ir
jāaizpilda lauks Public name (Publiskais nosaukums). Šajā laukā ir jānorāda publicēšanai
piemērots vispārīgais vielas nosaukums, kas atbilstoši apraksta vielu.
Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā atvasināt publisko nosaukumu vielas lietošanai
saskaņā ar REACH regulu, izlasiet informāciju rokasgrāmatā Informācijas izplatīšana un
konfidencialitāte saskaņā ar REACH regulu, kura pieejama: http://echa.europa.eu/manuals.

3. Piesaistiet savai vielas datu kopai Legal entity (Juridiskā persona), uzklikšķinot uz
pogas (skatīt 2. nodaļu Juridiskā persona).
4. REACH reģistrācijas, datu ievākšanas un PPROD dokumentācijā varat norādīt trešās puses
pārstāvi;
Informācijai par trešās puses pārstāvi, kurš atbild par dokumentācijas iesniegšanu, ir jābūt
norādītai un pārvaldītai REACH-IT pirms dokumentācijas iesniegšanas. Lai iegūtu vairāk
informācijas par trešās puses pārstāvjiem, lūdzu, skatiet „Vadlīnijas par datu kopīgu
lietošanu”: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Funkcija piegādes ķēdē
5. Atlasiet šajā iedaļā vismaz vienu izvēles rūtiņu atbilstoši Jūsu funkcijai piegādes ķēdē
saistībā ar šo vielu.

Vielas identifikācija
6. Noklikšķiniet uz

pogas, lai vielas datu kopā piesaistītu standartvielu.

7. Tiks parādīts vaicājuma dialoglodziņš. Meklējiet standartvielu. Uzklikšķiniet uz Assign
(Piesaistīt).
Ja nevarat atrast savu standartvielu, ja tāda vēl nav izveidota, uzklikšķiniet uz New (Jauns) un
izveidojiet to (skatīt nodaļu Reference substance (Standartviela).

Ziņojamā informācija par standartvielu ir atkarīga no vielas tipa:
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Vienkomponenta vielas

Vienkomponenta viela ir labi definēta viela, kurai viena sastāvdaļa koncentrācijā veido
vismaz 80 % (m/m). Šī sastāvdaļa ir vielas galvenā sastāvdaļa. Vielai piešķir nosaukumu
saskaņā ar galvenās sastāvdaļas ķīmisko nosaukumu.
Ja Jūsu viela ir vienkomponenta viela, piesaistiet standartvielu5, kas atbilst 1.1. iedaļā
norādītajai galvenajai sastāvdaļai.


Daudzkomponentu vielas

Daudzkomponentu viela ir labi definēta viela, kurai vairāk nekā viena sastāvdaļa
koncentrācijā veido 10 % līdz 80 % (m/m). Šīs sastāvdaļas ir vielas galvenās sastāvdaļas.
Daudzkomponentu vielu parasti nosauc par galveno sastāvdaļu reakcijas masu.6
Ja Jūsu viela ir daudzkomponentu viela, piešķiriet standartvielu7, kas atbilst Jūsu vielas
galveno sastāvdaļu reakcijas masai 1.1. iedaļā.


UVCB vielas

UVCB vielas (t.i. vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kompleksi reakcijas
produkti vai bioloģiski materiāli) ir vielas, ko parasti nevar pietiekami identificēt atbilstoši to
ķīmiskajam sastāvam.
Ja viela ir UVCB viela, piešķiriet standartvielu8, kas atbilst UVCB vielai 1.1. iedaļā.

Vielas tips
8. Atlasiet sarakstā atbilstošu iesniegšanas tipu jeb Type of substance. Sagatavojot
reģistrācijas dokumentāciju atbilstoši REACH regulai, var izvēlēties tikai vai nu
vienkomponenta vielu, daudzkomponentu vielas, vai UVCB vielas (neattiecas opcijas
polimērs un cita:.

Tāpat iesakām izlasīt Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā
ar REACH un CLP , kas pieejamas: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach.
9. Atlasiet izvēles sarakstā Origin (Izcelsme), piemēram, organiska vai neorganiska.
10. Laukā Other identifiers (Citi identifikatori) vielai Jūs varat norādīt papildu identifikatorus.
Šādi identifikatori var būt vielas tirdzniecības nosaukumi, identifikatori, pēc kuriem iepriekš
viela bija pazīstama, taču pēc tam tika aizstāti/pārveidoti, vai identifikatori, ko izmanto, lai

Ņemiet vērā, ka ir jānorāda standartvielas molekulārā formula, molekulmasa un strukturālā formula. Turklāt arī jānorāda SMILES notation, ja tas
ir pieejams.
6
Dažas daudzkomponentu vielas, kas atbilst izomēru reakcijas masām, dažreiz var nosaukt ērtāk, izmantojot ķīmisko nosaukumu, kurā izomēru
stāvoklis nav norādīts kā „reakcijas masa”.
7
Ņemiet verā, ka daudzkomponentu vielas ķīmiskais nosaukums ir jānorāda standartvielas IUPAC nosaukuma laukā. Tas arī jāievēro, ja
nosaukuma piešķiršana "reakcijas masa" neizriet no IUPAC nomenklatūras. Ņemiet arī vērā, ka ir jānorāda standartvielas molekulārā formula,
molekulmasa un strukturālā formula, vai arī laukā Remarks (Piezīmes) Jums ir jādod pamatojums, kādēļ šī informācija netiek sniegta. Turklāt arī
jānorāda SMILES notation, ja tas ir pieejams.
8
Ņemiet vērā, ka UVCB vielas ķīmiskais nosaukums ir jānorāda standartvielas IUPAC nosaukuma laukā. Tas arī jāievēro, ja nosaukuma
piešķiršana UVCB vielām neizriet no IUPAC nomenklatūras. Ņemiet arī vērā, ka ir jānorāda standartvielas molekulārā formula, molekulmasa un
strukturālā formula, vai arī laukā Remarks (Piezīmes) Jums ir jādod pamatojums, kādēļ šī informācija netiek sniegta. Turklāt arī jānorāda SMILES
notation, ja tas ir pieejams.
5
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identificētu vielu saskaņā ar citām reglamentējošajām shēmām. Ķīmiskos (zinātniskos)
sinonīmus šeit norādīt nevar, tāpēc tie ir jānorāda informācijā par standartvielu.
11. Attiecība uz šo vielu Jūs varat pievienot informāciju par kontaktpersonu(-ām) no iepriekš
definētajām kontaktpersonām (skatīt 4. nodaļu Contact (Kontaktpersona)). Jaunu
kontaktpersonu var izveidot arī, noklikšķinot uz New (Jauns). Pievienojamās
kontaktpersonas piemērs ir kompetenta persona, kas atbild par reģistrētās vielas drošības
datu lapu (DDL).
12. Lai saglabātu informāciju, galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz

9.4.2.

.

1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Šajā iedaļā Jums ir jāziņo par sastāvā esošo sastāvdaļu identitāti un koncentrāciju, ieskaitot
visus piemaisījumus un piedevas. Šajā iedaļā ziņo par sastāva(-u) stāvokli un formu.
IUCLID 1.1. iedaļā un 1.2. iedaļā Jums ir jānorāda pietiekamu informāciju, lai varētu skaidri
norādīt vielas identitāti, un abās iedaļās šai informācijai ir jāsakrīt. Jo īpaši, paziņotā
informācija var nebūt tik vispārīga, lai ar to varētu aprakstīt vairāk nekā vienu vielu.
Katrā vielas datu kopā jābūt vismaz vienam sastāva ierakstam, kurā ir atsauce uz
reģistrētāja/ziņotāja/pieteikuma iesniedzēja ražoto, importēto vai izmantoto sastāvu. Atkarībā
no tā, kāds ir vielas un sagatavojamās dokumentācijas veids, iespējams, ka var būt jāziņo
vairāk nekā par vienu sastāvu. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad sastāva atšķirības
ietekmē vielas bīstamības profilu un klasificēšanu.
Katram sastāvam datubāzē IUCLID ir jāizveido ieraksts. Lai izveidotu jaunu ierakstu:
1. ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz 1.2. Composition (Sastāvs) TOC cilnē, kas atrodas
navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet izlases sarakstā New record (Jauns ieraksts).
3. Tiek izveidots jauns ieraksts jauna sastāva norādīšanai.
Pēc tam aizpildiet informāciju par Jūsu vielas sastāvu.

Vispārīga informācija
1. sniedziet sastāvam aprakstošu Name (nosaukumu). Tas ir īpaši svarīgi, ja ziņojat par
vairākiem sastāviem;
2. atlase laukā Type of composition (Sastāva veids) pēc noklusējuma ir legal entity
composition of the substance (Juridiskās personas vielas sastāvs). Tas attiecas uz
reģistrētāja/ziņotāja/pieteikuma iesniedzēja ražoto, importēto vai izmantoto sastāvu. Katrā
datu kopā jābūt vismaz vienam šāda sastāva veidam. Mainiet šo vērtību tikai tad, ja
vēlaties ziņot par sastāvu citam mērķim. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kāda veida
sastāvus var norādīt šajā dokumentācijā, lūdzu, izlasiet specifiskos norādījumus par
iesnieguma veidu, ko gatavojat; plašāks skaidrojums norādīts zemāk.
3. norādiet sastāva State/form (Stāvokli/formu), izlases sarakstā atlasot attiecīgās vērtības.
Ja vielai ir dažādi fizikālie stāvokļi vai formas, katram jāizveido atsevišķs sastāvs;
4. sīkāku informāciju par sastāvu varat sniegt laukā Description of composition (Sastāva
apraksts). Īpaši svarīgi tas ir tad, ja tiek norādīti vairāki sastāvi, lai skaidrāk norādītu to
atšķirības. Ja sastāvā ietverts plašs koncentrāciju diapazons, polimorfi vai izomēri,
ieteicams papildus norādīt, kā ir definēts sastāvs. Vielām, ko nevar aprakstīt, izmantojot
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skaidri noteiktās un kvantitatīvās sastāvdaļas (piemēram, UVCB vielas), šajā laukā ir
paredzēta papildu informācija sastāva identificēšanai, tostarp, izejmateriālu identitāte un
ražošanas procesa apraksts, ko izmanto vielas ražošanā;
5. laukā Attached description (Pievienotais apraksts) Jūs varat norādīt informāciju
apstiprinošus pielikumus;
6. laukā Justification for deviations (Noviržu pamatojums), ja nepieciešams, norādiet, kāpēc
apraksts atšķiras no noteikumos par vielu sastāva ziņošanu norādītā apraksta atbilstoši
juridiskajam tekstam un vadlīnijās par Vielu identificēšanu un nosaukuma piešķiršanu
saskaņā ar REACH un CLP, kas atrodamas vietnē:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ķīmiskā sastāva veidi
Datubāzē IUCLID 6 ķīmiskā sastāva ierakstam ir jauns lauks Type of composition (Ķīmiskā
sastāva veids). Šajā laukā lietotāji var precīzāk norādīt ķīmiskā sastāva veidu, kādu tie
nodrošina. Datu pārneses vai jauna ieraksta izveides laikā laukam automātiski tiks piešķirta
vērtība legal entity composition of the substance (juridiskās personas vielas sastāvs). Šim
ķīmiskā sastāva veidam ir jāatspoguļo reģistrētās vielas ķīmiskais sastāvs, kādu ražo/importē
reģistrētājs, un saskaņā ar datu pilnīguma pārbaudi tā ir norādāmās informācijas prasība.
Pirmo juridiskās personas vielas sastāva ierakstu izmantos REACH-IT, lai noteiktu vielas
reģistrācijas identitāti.
Citi pieejamie ķīmiskā sastāva veidi ir boundary composition of the substance (vielas
robežsastāvs) (plašāku informāciju skatīt zemāk), un composition of the substance generated
upon use (vielas sastāvs, kas piešķirts atbilstoši lietošanas veidam).
Sastāvs, kas piešķirts atbilstoši lietošanas veidam, ir reģistrētās vielas sastāvs/forma, kas
sagatavota piegādes ķēdē, izmantojot procesus, kas nav ražošana, piemēram, attīrīšana vai
nanoizmēra materiālu izstrāde no vesela materiāla mehāniskā procesā. Par šādu sastāvu, kas
sagatavots atbilstoši lietošanas veidam, jāziņo tikai tad, ja tas attiecas uz vienu un to pašu
vielu. Šādu sastāvu/formu identificēšana ļauj norādīt vairāku sastāvu īpašības pārskatāmā
veidā (klasificēšana un marķēšana, aprites un bīstamības novērtējums), ja tie atšķiras. Šim
nolūkam Jūs varat izmantot novērtējuma struktūras (skatīt nodaļu 9.3 Novērtējuma struktūra).
Līdz ar to ir iespējams skaidri identificēt lietošanas veidus atbilstoši katram sastāvam. Skatīt
paragrāfu arī par ķīmisko sastāvu informācijas apvienošanu ar bīstamības informāciju.


Vielas robežsastāvi galvenajiem reģistrētājiem

Datubāzē IUCLID 6 reģistrētājiem kopīgajā pieteikumā ir iespēja norādīt informāciju par vielas
identitāti, kurai jābūt kopīgai ar juridiskās personas vielas sastāvu, par kuru tie kopīgi iesniedz
VII-X pielikumā minēto informāciju, un ar to saistīto klasifikāciju un novērtēšanu. Šo
informāciju norāda tā dēvētajā boundary composition of substance (vielas robežsastāvs)
formātā. Šī sastāva veids ir zināms arī kā vielas identifikācijas profils (SIP, kas publicēts
Cefic9). Dokumentācijā norādāmais robežsastāvu skaits ir atkarīgs no ķīmiskā sastāva
mainīguma, ko reģistrējuši dažādi vienotas dokumentācijas iesniegšanas dalībnieki, un šo
sastāvu aprites un bīstamības un profiliem. Ja vienā informācijas profilā (fizikāli ķīmisko
īpašību, aprites un bīstamības informācija) ir ietverti visi sastāvi, par kuriem 1.2. iedaļā
ziņojuši visi vienotas dokumentācijas iesniegšanas dalībnieki, galvenā reģistrētāja
dokumentācijā var norādīt tikai vienu robežsastāvu, kurā iekļauti kopīgajā iesniegumā
norādītie visu juridisko personu sastāvi.
Robežsastāvus norāda galvenā reģistrētāja dokumentācijā. Informāciju, kas iekļauta
robežsastāva ierakstā, izgūst no REACH-IT vienotās dokumentācijas iesniegšanas lapas un
dara pieejamu vienotas dokumentācijas iesniegšanas dalībniekiem. Robežsastāviem

9

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/
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dokumentācijas iesniegšanas laikā tiek veiktas uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudes, kuru
laikā tiek noteikts, vai ir iesniegta obligātā informācija — jābūt norādītai vismaz vienai
sastāvdaļai, un katrai sastāvdaļai, piemaisījumam un piedevai jābūt norādītai standartvielai ar
identifikatoriem, kā arī koncentrācijas diapazonam. UVCB vielu gadījumā jānorāda
izejmateriāla un procesa, kas raksturo UVCB sastāvu, apraksts.
Kopīga iesnieguma reģistrētājiem reģistrācijas dokumentācijā vai vielas dokumentācijā, kas
nav kopīgs iesniegums, robežsastāvi nav jāiekļauj.

Saistītais sastāvs
7. Atbilstošā gadījumā norādiet saistītos sastāvus.
Ar Related composition (Saistītā sastāva) funkcionalitātes palīdzību Jūs varat definēt loģiskās
saites, kas pastāv starp reģistrācijas dokumentācijā ziņotajiem sastāviem:




Ja esat galvenais reģistrētājs, tad katram juridiskās personas sastāvam, par kuru
ziņojat, laukā Related composition (Saistītais sastāvs) atlasiet attiecīgo robežsastāvu,
uzklikšķinot uz pogas Add (Pievienot).
Ja esat reģistrācijas dalībnieks, tad katram juridiskās personas sastāvam, par kuru
ziņojat, laukā Reference to related composition(s) (Atsauce uz saistīto sastāvu(-iem)
iekļaujiet attiecīgā robežsastāva nosaukumu, kuru norādījis galvenais reģistrētājs.
Robežsastāva Name (Nosaukums), ko norādījis galvenais reģistrētājs, tiek izgūts no REACHIT vienotās dokumentācijas iesniegšanas lapas un ir pieejams kopīga iesnieguma
dokumentācijas dalībniekiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo iedaļu, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā iekļauto
informāciju.

Tīrības pakāpe:
8. kopā ar mērvienību norādiet ķīmiskā sastāva tīrības pakāpi degree of purity. Tā, piemēram,
viela, kurai tīrības pakāpe ir starp 95-98 % (m/m), tiek sniegta atbilstoši zemāk
norādītajam.
Piezīme. Tīrības pakāpei ir jāatbilst (galveno) sastāvdaļu vispārējai koncentrācijai sastāvā.

2. attēls.

Tīrības pakāpe

Sastāvdaļas:
9. iekļaujiet sastāvā constituents (sastāvdaļas), uzklikšķinot uz
pogas; Katrā sastāvā jābūt
norādītai vismaz vienai sastāvdaļai. Norādāmo sastāvdaļu skaits ir atkarīgs no vielas veida.
Lai pievienotu vairāk sastāvdaļu, uzklikšķiniet uz
un parādās jauni lodziņi;
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10. piešķiriet jaunizveidotajai sastāvdaļai standartvielu reference substance, uzklikšķinot uz
pogas. Atrodiet atbilstošu standartvielu un pievienojiet to, atlasot un uzklikšķinot uz Assign
(Piesaistīt), vai arī, lai norādītu sastāvdaļu, izveidojiet jaunu standartvielu (skatīt 6. nodaļu
Standartviela). Pārbaudiet, vai standartvielai IUPAC nosaukuma laukā ir norādīts ķīmiskais
nosaukums un attiecīgie EK un CAS identifikatori;
11. katrai sastāvdaļai norādiet tipisko koncentrāciju Typical concentrationun koncentrāciju
diapazonu Concentration range (minimālās, maksimālās vērtības un mērvienību).

3. attēls.

Ziņošana par sastāvdaļu

Piemaisījumi un piedevas
12. Lai ievadītu informāciju par piemaisījumiem un piedevām Impurities un Additives, veiciet
tādu pašu procedūru.
13. Ja piemaisījums vai piedeva ir uzskatāmi par piemērotiem vielas klasificēšanai un
marķēšanai, jāatzīmē attiecīgais izvēles lodziņš.
14. Katrai piedevai additive jānorāda funkcija, izvēles sarakstā atlasot Function (Funkcija).
Saskaņā ar REACH un CLP regulu piemērojamas tikai izvēles iespējas, kas sākas ar vārdu
stabiliser (stabilizētājs).
Lai ziņotu par nezināmiem piemaisījumiem, izveidojiet vispārīgu standartvielu (skatīt 6.
nodaļu Standartviela) un IUPAC name (IUPAC nosaukums) laukā ievadiet frāzi unknown
impurities (nezināmi piemaisījumi). Piemaisījumu lodziņa laukā Remarks (Piezīmes) norādiet
piemaisījuma veidu, skaitu un relatīvos daudzumus, cik vien iespējams. Arī nezināmajiem
piemaisījumiem norādiet tipisko koncentrāciju Typical concentration (ar mērvienību) un
koncentrācijas diapazonu Concentration range.
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4. attēls.

Ziņošana par nezināmiem piemaisījumiem

5. attēls.

Ziņošana par piedevu
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Norādot informāciju par sastāvu, kurā ir novirzes no noteikumiem vienkomponentu,
daudzkomponentu vai UVCB vielu identificēšanai, laukā Justification for deviations (Noviržu
pamatojums), Jums ir jādod paskaidrojumi. Šādas novirzes var būt, piemēram, ziņošana par
vienkomponenta vielas sastāvu, kas ietver galvenā komponenta koncentrāciju, kura mazāka
par 80 %.

Norādāmais sastāvs ir atkarīgs no vielas veida:
Vienkomponenta vielas
Lai ziņotu par vienkomponenta vielām, Jums ir jānorāda šāda informācija:


norādiet tikai galveno sastāvdaļu atbilstoši Constituents (Sastāvdaļas) 1.2. iedaļai.
Piesaistiet šai sastāvdaļai to pašu standartvielu, kas kā standartviela piesaistīta 1.1. iedaļā;



sniedziet ziņas atsevišķi par jebkuriem piemaisījumiem atbilstoši 1.2. iedaļai Impurities
(Piemaisījumi);



sniedziet ziņas par jebkurām piedevām, kas nepieciešamas ķīmiskā sastāva stabilizācijai
atbilstoši Additives (Piedevas) 1.2. iedaļai. Atlasiet izvēles sarakstā Function (Funkcija)
piedevas stabilizējošo funkciju;



sniedziet ziņas par galvenās sastāvdaļas koncentrāciju, jebkuriem piemaisījumiem un
jebkurām piedevām kā koncentrāciju diapazonu (minimālās un maksimālās vērtības) un
tipisko koncentrāciju.
Piezīme. Par vienkomponenta vielas galveno sastāvdaļu sniegtajai koncentrācijai un
koncentrāciju diapazonam parasti nav jābūt mazākam par 80% (m/m). 10



sniedziet ziņas par vielas tīrības pakāpi atbilstoši galvenās sastāvdaļas koncentrācijas
diapazonam.

Daudzkomponentu vielas
Lai ziņotu par daudzkomponentu vielām, Jums ir jānorāda šāda informācija:


norādiet galvenās sastāvdaļas atbilstoši Constituents (Sastāvdaļas) 1.2. iedaļai.
Piezīme. Galvenajām sastāvdaļām jābūt vienām un tām pašām attiecībā uz visiem
sastāviem, par kuriem sniedz ziņas;



sniedziet ziņas par jebkurām citām sastāvdaļām, kuru koncentrācija ir mazāka par 10 %,
atbilstoši Impurities (Piemaisījumi) 1.2. iedaļai;



sniedziet ziņas par jebkurām piedevām, kas nepieciešamas Jūsu vielas stabilizācijai,
atbilstoši Additives (Piedevas) 1.2. iedaļai. Atlasiet izvēles sarakstā Function (Funkcija)
piedevas stabilizējošo funkciju;

Nav jāpiemēro nekādas novirzes no „80 % noteikuma”, ja vien nav sniegts objektīvs pamatojums. Šis pamatojums jānorāda laukā Justification
for deviations (Noviržu pamatojums) katram sastāvam, kam piemēro šādu novirzi.
10
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sniedziet ziņas par galveno sastāvdaļu koncentrācijām, jebkuriem piemaisījumiem un
jebkurām piedevām kā koncentrāciju diapazonu (minimālās un maksimālās vērtības) un
tipisko koncentrāciju.
Piezīme. Katras galvenās sastāvdaļas koncentrācijai un koncentrāciju diapazonam parasti
jābūt  10 un  80%.11



sniedziet ziņas par sastāva tīrības pakāpi atbilstoši galveno sastāvdaļu koncentrāciju
diapazonam.

Daudzkomponentu vielas atsevišķo sastāvdaļu reģistrēšana
Ļoti īpašos gadījumos (skatiıt Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu
saskaņā ar REACH un CLP, Jūs varat reģistrēt daudzkomponentu vielas atsevišķās
sastāvdaļas, nevis pašu daudzkomponentu vielu.
Šādā gadījumā laukā Type of substance (Vielas tips) atlasiet vienkomponentu vielu un
rīkojieties šādi:


piesaistiet standartvielu, kas atbilst reģistrējamai sastāvdaļai 1.1. iedaļā;



tehnisku iemeslu dēļ kā par pirmo sastāvu 1.2. iedaļā sniedziet ziņas par attiecīgo
vienkomponenta vielu, norādot sastāva tipu legal entity composition (juridiskās personas
sastāvs);



ja ražojat vai importējat šādu vienkomponenta vielu, Jums ir jāsniedz ziņas par šīs vielas
sastāvu kā pirmo no uzskaitītajiem sastāviem;



ja neražojat vai neimportējat šādu vienkomponenta vielu, Jums tomēr kā par pirmo
sastāvu 1.2. iedaļā jāsniedz ziņas par sastāvu, kas atbilst vienkomponenta vielai. Šajā
gadījumā iesakām ziņot par teorētisko sastāvu, kur galvenai sastāvdaļai norādīta 100%
(m/m) tipiskā koncentrācija. Kā sastāva veidu type of composition norādiet legal entity
composition of the substance (juridiskās personas vielas sastāvs). Laukā Description of
composition (Sastāva apraksts) iekļaujiet pieejas izmantošanas apsvērumus
daudzkomponentu vielas reģistrēšanai, izmantojot tās atsevišķās sastāvdaļas, kā arī
šādu paziņojumu: „Šis sastāvs netiek ražots vai importēts. Par to ziņo tikai tehnisku
iemeslu dēļ, jo tiek piemērota daudzkomponentu vielu reģistrācija, izmantojot to
atsevišķās sastāvdaļas”;



sniedziet ziņas par visiem daudzkomponentu vielu sastāviem, kurus ražojat/importējat,
kuros ir sastāvdaļa, uz kuru attiecas reģistrācijas dokumentācija. Laukā Justification for
deviations (Novirzes pamatojums) iekļaujiet šādu paziņojumu: „Daudzkomponentu vielas
sastāvs, uz kuru attiecas atsevišķu sastāvdaļu reģistrācija”.

Nav jāpiemēro nekādas novirzes no „80 % noteikuma”, ja vien nav sniegts objektīvs pamatojums. Šis pamatojums jānorāda laukā Justification
for deviations (Noviržu pamatojums) katram sastāvam, kam piemēro šādu novirzi.
11
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UVCB vielas
Lai ziņotu par UVCB vielām, Jums ir jānorāda šāda informācija:


laukā Description of the composition (Sastāva apraksts) sniedziet ziņas par ražošanas
procesa aprakstu, kā arī citu informāciju par vielas identifikāciju.
Piezīme. Lai atvieglotu ziņošanu par ražošanas procesu, laukā Description of composition
(Sastāva apraksts) sniegti ieteikumi par to, kādu informāciju ievadīt brīvā teksta veidnē.
Lai atvērtu brīvā teksta veidni, uzklikšķiniet uz ikonas, uz kuras ir redzams burts A ar
bultiņu apakšējā labajā pusē, . Parādās uznirstošs logs. Uzklikšķiniet uz Option 2:
composition of a UVCB substance (2. izvēles iespēja: UVCB vielas sastāvs). Lai veidnes
tekstu nokopētu laukā, uzklikšķiniet uz pogas Insert (Ievietot). Pēc tam ir jārediģē teksts,
lai tajā būtu ievadīti tikai attiecīgie dati;



atbilstoši Constituents (Sastāvdaļas) sniedziet ziņas par attiecīgajām individuālajam
sastāvdaļām vai sastāvdaļu grupām.
Piezīme. Lai sniegtu informāciju par vielas sastāvdaļām vai sastāvdaļu grupām, lūgums
1.2. iedaļā atkārtoti neizmantot standartvielu, kas Jūsu vielai jau piesaistīta 1.1. iedaļā;



nesniedziet ziņas par nevienu sastāvdaļu atbilstoši Impurities (Piemaisījumi) (terminu
“piemaisījumi” UVCB vielām neuzskata par atbilstošu);



sniedziet ziņas par jebkurām piedevām, kas nepieciešamas Jūsu vielas stabilizācijai,
atbilstoši Additives (Piedevas) galvenei. Norādiet piedevas stabilizējošo funkciju;



sniedziet ziņas par individuālo sastāvdaļu, sastāvdaļu grupu un jebkuru piedevu
koncentrācijām kā koncentrāciju diapazonu (minimālās un maksimālās vērtības) un tipisko
koncentrāciju;



sniedziet ziņas par savu UVCB vielas attiecīgo tīrības pakāpi (tīrības pakāpei parasti jābūt
100% UVCB vielām, kurās nav iekļautas piedevas, jo piemaisījumu jēdzienu attiecībā uz
šīm vielām neuzskata par atbilstošu).

Report the appropriate degree of purity for your UVCB substance (the degree of purity should
normally be 100% for UVCBs which do not include any additive, as the concept of impurity is
not considered relevant for these substances).
Ziņošana par nanomateriālu raksturojumu
Šajā apakšiedaļā ir jāievada informācija, ja izvēles sarakstā State/form (Stāvoklis/forma)
atlasīts solid: nanomaterial (cieta: nanomateriāls). Tas ietver laukus, kuros jāsniedz ziņas par
sastāva galvenajām sastāvdaļām, kas ir nanoformā;
1. izvēles sarakstā atlasiet nanoformai Shape (forma) kādu no pieejamajām opcijām;
2. visām trīs dimensijām x, y, z un mērvienībai norādiet izmēra vienību (piemēru, nm).
Izmēra sadalījumam norādiet procentili (piemēram, D50), uz kuru attiecas izmēra
diapazons. Laukā Remarks (Piezīmes) var norādīt papildu informāciju par nanoformas
veidu;
3. norādiet nanoformas īpatnējā virsmas laukuma diapazonus kopā ar mērvienību;
4. laukā Surface treatment applied (Pielietota virsmas apstrāde) norādiet, vai tika pielietota
virsmas apstrāde, kā arī attiecīgo apstrādes veidu;
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5. ja virsmas apstrāde ir pielietota, norādiet informāciju par apstrādi. Uzklikšķiniet uz
pogas, lai izveidotu virsmas apstrādes lodziņu, un norādiet virsmas apstrādes nosaukumu;
6. pēc tam tabulā Virsmas apstrāde sniedziet ziņas par virsmas apstrādes aģentu identitāti
katrā slānī. Lai katram slānim izveidotu jaunu rindu, uzklikšķiniet uz pogas Add (Pievienot).
Izpildot šo darbību, tiek atvērts dialoga logs, kurā Jums ir jānorāda slāņa numurs un
jāpiesaista standartviela, kas raksturo pielietoto virsmas apstrādes aģentu, uzklikšķinot uz
pogas

;

7. norādiet ārējā slāņa veidu, izvēles sarakstā atlasot vienu no pieejamām opcijām. Norādiet
% (m/m) vērtību Total fraction of core particle (Pamatdaļiņu kopējā frakcija), kas atbilst šai
nanoformai. Šī vērtība attiecas uz pamatdaļiņas masas frakciju attiecībā pret apstrādātās
virsmas daļiņas kopējo masu. Jūs varat pievienot jebkāda veida papildinformāciju,
piemēram, daļiņu struktūras ilustrāciju.
Ņemiet vērā, ka vienam sastāvam var izveidot vairākus virsmas apstrādes lodziņus. Tas
attiecas uz gadījumiem, kad pastāv vairākas nanoformas ar līdzīgu virsmu apstrādi, bet kad
dokumentācijas iesniedzējs ir norādījis, ka tas neietekmē šā sastāva ķīmisko identitāti vai
bīstamības profilu.
Ja vielas nanoformu īpatnējais virsmas laukums vai virsmas apstrāde ievērojami atšķiras,
jāizveido atsevišķi sastāva ieraksti, atspoguļojot šīs atšķirības.
Reģistrācijas dokumentācijas gadījumā detalizācijas līmenis, kādā tiek ziņots par nanoformu
virsmas apstrādi, ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā reģistrētājs(-i) ir ņēmis vērā virsmas apstrādi,
vācot/ģenerējot informāciju, lai izpildītu attiecīgās VII-X pielikuma informācijas prasības. Nav
paredzams, ka tiks ziņots par katru komercproduktu, tomēr reģistrētājam ir jāsagrupē
apstrāde saskaņā uz ķīmisko līdzību un citiem būtiskiem parametriem, ko noteikuši reģistrētāji.
Šī ziņošana ir analoga ķīmiskā sastāva ziņošanai, kad netiek ziņots par katru komercprodukta
sastāvu.
Sastāva(-u) sasaistīšana ar bīstamības informāciju, ja reģistrācijā iekļauti vairāki
vielas aprites/bīstamības profili.
Ja 1.2. iedaļā tiek norādīts vairāk nekā viens sastāvs, ir svarīgi noskaidrot, vai šie sastāvi
atbilst vienam vai vairākiem aprites/bīstamības profiliem (vielas īpašības, par kuru sniegtas
ziņas IUCLID dokumentācijas 2. un 4. — 7.iedaļā).
Ja reģistrācijas dokumentācijā iekļauts vairāk nekā viens aprites/bīstamības profils, tad, lai
vairāku sastāvu īpašības varētu norādīt pārredzamā veidā, ieteicams definēt novērtējuma
struktūras (skatīt nodaļu 9.3 Novērtējuma struktūra). Turklāt šādā gadījumā ir svarīgi starp
dažādiem IUCLID ierakstiem izveidot attiecīgās saites, lai būtu skaidrs, uz kuru sastāvu
attiecas aprites/bīstamības dati. Lai to izdarītu, sastāvam ir jāpiesaista šādi ieraksti:




2.1. iedaļā esošais klasificēšanas un marķēšanas ieraksts;
2.3. iedaļā esošais PBT kopsavilkums (ja ir jāsagatavo CSR);
viena vai vairākas 4. iedaļā esošās novērtējuma struktūras.

Iesniedzot dokumentāciju vienoti, galvenajā dokumentācijā jānorāda vairāki robežsastāvi, no
kuriem katrs attiecas uz juridiskās personas sastāvu ar kopīgu aprites/bīstamības profilu.
Robežsastāviem jāizveido iepriekš minētās saites.
Iesniedzot dokumentāciju individuāli, šīs saites ir jānorāda uz juridisko personu sastāviem.
Ja sastāvs, kas sagatavots atbilstoši lietošanas veidam, ir vielas datu kopas daļa, izveidojiet šīs
saites tā, kā tas norādīts iepriekš minētajos gadījumos.
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9.4.3.

2.0. redakcija

1.3. iedaļa. Identifikatori

Šajā iedaļā Jūs varat iekļaut reglamentējošo programmu identifikatorus. Šī iedaļa jo īpaši ir
paredzēta, lai sniegtu ziņas par turpmāk norādītajiem identifikatoriem: REACH reģistrācijas
numurs, REACH provizoriskās reģistrācijas numurs, REACH informācijas pieprasījuma numurs,
paziņojuma numurs (NCD), CLP paziņojuma numurs.
Lai ievadītu savus datus, Jums ir vispirms jāizveido jauns ieraksts, ar peles labo pogu
noklikšķinot uz iedaļas nosaukuma un atlasot new fixed record (jauns fiksētais ieraksts).
1. Nospiediet Add (Pievienot), lai Regulatory programme identifiers (Reglamentējošās
programmas identifikatori) tabulā pievienotu jaunu identifikatoru.
2. Atkarībā no iesniegšanas tipa, no Regulatory programme (Reglamentējošā programma)
saraksta atlasiet atbilstošu identifikatoru.
3. Ievadiet attiecīgo numuru ID laukā.
4. Uzklikšķiniet uz OK (Labi) un tabulā tiks parādīti pievienotās reglamentējošās programmas
identifikatori.
5. Ja Jums ir jānorāda vairāk nekā viens programmas identifikators, izveidojiet jaunu rindu,
atkārtojot iepriekšējās darbības.
6. Lai saglabātu informāciju, galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz

9.4.4.

.

1.4. iedaļa. Analītiskā informācija

1.4. iedaļa ir paredzēta analītiskās informācijas, piemēram, spektru un hromatogrammu,
sniegšanai, lai varētu pārbaudīt vielas identitāti, tostarp sastāvus, kas norādīti dokumentācijā.
Tāpat šajā iedaļā jāiekļauj informācijas sagatavošanas metožu apraksti.
Šajā iedaļā varat izveidot vairākus ierakstus analītiskās informācijas ievadīšanai, kuru uzskatāt
par pietiekamu, lai pārbaudītu vielas identitāti. Lai izveidotu jaunu ierakstu:
1. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 1.4 Analytical information (1.4. analītiskā informācija)
TOC cilnē, kas atrodas navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet salasīšanas sarakstā New record (Jauns ieraksts);
3. tiks izveidots jauns ieraksts analītiskās informācijas norādīšanai.
Lai aizpildītu šo iedaļu, veiciet šādas darbības.

Analīzes metodes un rezultāti
Izmantojiet Analytical determination (Analītiskā noteikšana) tabulu, lai sniegtu analītisko
informāciju, ko izmanto vielas identitātes pārbaudei.
1. Uzklikšķiniet uz pogas Add (Pievienot), un tiks parādīts uznirstošais logs.
2. Aizpildiet informāciju par analītiskajām metodēm un rezultātiem.
Ikvienas analītiskās noteikšanas gadījumā ievadiet nolūku, kādam tika veikta analīze, atlasiet
Analysis type (Analīzes veids) (piemēram, spektrālā, hromatogrāfiskā), Type of information
provided (Sniegtās informācijas veids) un jebkuru piezīmi Remark, kura, Jūsuprāt, ir būtiska.
Katrai metodei pievienojiet failu, kas satur analīzes metodi un rezultātu. Ja nevarat norādīt
attiecīgā analīzes veida rezultātus, atlasiet salasīšanas sarakstā iemeslu Rationale for no
results (Trūkstoša rezultāta pamatojums) un norādiet laukā Justification (Pamatojums)
skaidrojumu. Ņemiet vērā, ka vienai noteikšanai var norādīt vairākus analīzes veidus.
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Varat izvēlēties kā analīzes nolūku norādīt identificēšanu vai kvantificēšanu. Paredzēts
iesniegt gan identificēšanas, gan kvantificēšanas analīzes, lai pārbaudītu vielas sastāvu.
Identificēšana ir jebkura analīze, kas veikta, lai noteiktu vielas sastāvā esošo sastāvdaļu
identitāti, ietverot to ķīmiskās funkcijas. Identificēšanai izmantotās analīzes ir, piemēram,
spektroskopijas analīzes, tādas kā UV, IR, NMR, MS vai XRD.
Kvantificēšana ir jebkura analīze, kas veikta, lai noskaidrotu vielas sastāvā esošo sastāvdaļu
koncentrāciju. Kvantificēšanai izmantotās analīzes ir, piemēram, hromatogrāfiskās analīzes,
elementu sastāva analīzes, titrēšana.
Dažas analīzes var veikt gan identificēšanas, gan kvantificēšanas nolūkā.

6. attēls.

Analītiskā noteikšana

3. Norādiet, vai viela ir optiski aktīva, atlasot salasīšanas sarakstā attiecīgo vērtību.
4. Attiecīgos gadījumos norādiet informāciju par optisko aktivitāti laukā Remarks (Piezīmes).

7. attēls.

Optiskā aktivitāte
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Saistītais(-ie) sastāvs(-i)
5. Varat attiecīgajam sastāvam Composition 1.2. iedaļā piesaistīt sniegto analītisko
informāciju, noklikšķinot uz pogas Add (Pievienot). Tas ir īpaši svarīgi, ja 1.2. iedaļā esat
norādījis vairākus sastāvus.

9.4.5.

1.5. iedaļa „Kopīgs iesniegums”

Šajā iedaļā Jūs (neatkarīgi no tā, vai esat kopīgā iesnieguma galvenais reģistrētājs vai
dalībnieks) administratīviem mērķiem varat norādīt kopīgā iesnieguma nosaukumu un sīkāku
informāciju par to, ka šī viela ir attiecināma atbilstošajos laukos. Lai ievadītu savus datus,
vispirms Jums ir jāizveido jauns ieraksts.

9.4.6.

1.7. iedaļa „Piegādātāji”

Ja IUCLID 1.1. iedaļā „Identifikācija” ir atzīmēts lodziņš Only representative (Vienīgais
pārstāvis), ieteicams pievienot visus dokumentus par vienīgā pārstāvja iecelšanu (piemēram,
importētājiem nosūtītās iecelšanas vēstules kopiju) laukā Assignment from non EU
manufacturer (Ražotāja, kas neatrodas ES, iecelšanas norīkojums). Šādā gadījumā laukā Other
importers (Citi importētāji) ieteicams arī pievienot reģistrācijā iekļauto importētāju nosaukumu
sarakstu. Lai ievadītu savus datus, Jums ir jāizveido jauns ieraksts.

9.4.7.

1.8. iedaļa „Saņēmēji”

Šī iedaļa ir jāiesniedz tikai par PPORD paziņojuma dokumentācijām. PPORD informācijas
iedaļā Jūs varat norādīt visu klientu identitāti, ieskaitot nosaukumus un adreses. Lai ievadītu
savus datus, Jums ir jāizveido jauns ieraksts.

9.4.8.

1.9. iedaļa „PPORD”

Šī iedaļa ir jāiesniedz tikai par PPORD paziņojuma dokumentācijām. Veidojot PPORD
paziņojuma datu kopu, Jums ir jāizveido jauns ieraksts un jāaizpilda sekojoša informācija:
1. Ievadiet nosaukumu Name PPORD informācijas iedaļā tām darbībām, par kurām tiek
gatavots paziņojums.
2. Sniedziet ziņas par vielas aplēsto daudzumu, kāds tiks saražots, importēts vai lietots
izstrādājuma ražošanā PPORD mērķiem kalendārajā gadā.
Tonnāžai var norādīt gan precīzas, gan arī aptuvenas aplēses, vai kā tonnāžas diapazonu.
Tomēr ir svarīgi norādīt pēc iespējas konkrētāku informāciju par tonnāžu.
3. Laukā Remarks (Piezīmes) Jūs varat norādīt papildu informāciju, kāda, Jūsuprāt, PPORD
paziņojuma dokumentācijā ir svarīga, piemēram, pētniecības un attīstības programmu vai
citu būtisku informāciju (piemēram, informāciju, kas saistīta ar 9.4. pantā paredzētajām
prasībām pēc nolēmuma pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas).
4. Kopā ar jebkura veida informāciju, kuru uzskatāt par būtisku PPORD paziņojuma
dokumentācijai, Jūs varat iesniegt pielikumu. Piemēram, Jūs varat pievienot dokumentu,
kas pamato pieprasījumu pagarināt PPORD.
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2. iedaļa „C&L un PBT novērtējums”

IUCLID datubāzē paredzētas divas iedaļas informācijas ievadīšanai par klasificēšanu un
marķēšanu — 2.1. iedaļa GHS un 2.2. iedaļa BVD — BPD. Turklāt 2.3. iedaļā „PBT
novērtējums” var saglabāt saskaņā ar REACH regulu veiktā PBT novērtējuma rezultātu.
GHS ir „Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vispārēji saskaņotās sistēmas” saīsinājums.
Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu (CLP regula) klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu ieviesta visā ES sistēmā ķīmisko vielu klasificēšanai, marķēšanai un iepakošanai,
pamatojoties uz GHS.
BVD ir „Bīstamo vielu direktīvas” saīsinājums (Direktīva Nr. 67/548/EEK).
BPD apzīmē „Bīstamo preparātu direktīvu” (Direktīva Nr. 1999/45/EK).
CLP regula pakāpeniski aizstāj BVD un BPD. Papildu informācija par CLP ir atrodama mūsu
tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/clp_en.asp.
Ņemiet vērā, ka, ziņojot par vielu izraisīto bīstamību, laukā Reasons for no classification
(Neklasificēšanas iemesli) laukiem ir noklusējuma izvēle, piemēram, Data lacking (Datu
trūkums); lai ziņotu par bīstamības kategoriju, ir jāizvēlas tukšs ieraksts informācijas
rediģēšanai citos laukos.

9.5.1.

2.1. iedaļa. GHS

Izmantojiet šo iedaļu, lai precizētu savas vielas klasificēšanas un marķēšanas informāciju
saskaņā ar CLP regulas (1272/2008) kritērijiem.
Turklāt ir stingri ieteicams iepazīties ar CLP regulas I pielikumu, kurā sniegti klasificēšanas
kritēriji, un attiecīgo vadlīniju dokumentu, lai saņemtu papildu norādījumus par
klasificēšanas un marķēšanas kritēriju piemērošanu:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Šajā iedaļā varat izveidot vairākus ierakstus, lai norādītu vairāk nekā vienu klasifikāciju un
marķējumu vielai, kurai ir vairāki sastāvi un formas. Ņemiet vērā, ka, veidojot jaunu ierakstu,
visos norādītajos laukos ir jāievada dati.
Lai izveidotu jaunu ierakstu:
1. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 2.1 GHS iedaļas TOC cilnē, kas atrodas navigācijas
panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet salasīšanas sarakstā New record (Jauns ieraksts);
3. tiks izveidots jauns ieraksts, kurā jāsniedz klasifikācijas un marķējuma informācija.
Jāievēro saskaņotā klasifikācija un nav atļauts mainīt nevienu no saskaņotajām bīstamības
klasēm/diferenciācijām, ja vien Jūsu rīcībā nav datu, kuru pamatā ir stingrāka klasifikācija
(bīstamības klases un/vai diferenciācijas). Tādēļ, ja Jūsu vielai dažām bīstamības
klasēm/diferenciācijām ir saskaņota klasifikācija, Jums jāklasificē cita veida bīstamības
atbilstoši pieejamiem un ticamiem datiem, kā arī nepieciešamības gadījumā jāatjaunina
saskaņotā klasifikācija attiecībā uz stingrāku klasifikāciju.
Lai aizpildītu šo iedaļu, veiciet šādas darbības.
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Vispārīga informācija
1. GHS ierakstam ievadiet aprakstošu nosaukumu Name. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad
tiek izveidoti vairāki GHS ieraksti, lai varētu viegli atšķirt dažādus ierakstus.
2. Ja iesniedzat dokumentāciju par vielu, kas nav klasificēta, atlasiet izvēles rūtiņu Not
classified (Nav klasificēta). Šādā gadījumā GHS ierakstā nav jāievada neviena bīstamības
kategorija vai bīstamības apzīmējums.
3. Laukā Related composition (Saistītais sastāvs) atlasiet sastāvu(-us), uz kuru(-iem) attiecas
GHS ieraksts, noklikšķinot uz pogas Add (Pievienot).
Ja Jums ir vairāki sastāvi (1.2. iedaļā vairāki ieraksti) un vairāki GHS ieraksti (t. i., vairāki
klasificēšanas un marķēšanas pāri), Jums obligāti jāsasaista katrs GHS ieraksts ar attiecīgo
sastāvu(-iem), izmantojot lauku Related composition (Saistītais sastāvs).
Vairākus sastāvus, kam ir tāda pati klasifikācija, var piesaistīt vienam un tam pašam
klasificēšanas un marķēšanas ierakstam.

Klasifikācija
Attiecībā uz visām bīstamības klasēm vai diferenciācijām šajā blokā jāatlasa Hazard category
(Bīstamības kategorija) un Hazard statement (Bīstamības apzīmējums), pretējā gadījumā
jāaizpilda lauks Reason for no classification (Neklasificēšanas iemesls).
Reason for no classification (Neklasificēšanas iemesls) jāatlasa pēc šādiem principiem:


data lacking (trūkst datu) jāatlasa, ja nav atbilstošu datu vai citas atbilstošas un ticamas
informācijas, ko var salīdzināt ar klasificēšanas kritērijiem;



inconclusive (nepārliecinoši) jāatlasa, ja ir dati vai cita informācija, bet tā nav ticama
(piemēram, sliktas kvalitātes dati), vai ja ir vairāki apšaubāmi pētījumu rezultāti vai
informācija. Šādos gadījumos pieejamos datus/informāciju nevar uzskatīt par drošu
klasificēšanas pamatu;



conclusive but not sufficient for classification (pārliecinoši, bet nepietiekami klasificēšanai)
jāatlasa gadījumos, kad viela ir testēta pietiekami augstas kvalitātes pētījumā vai ir
pieejama cita augstvērtīga informācija un, pamatojoties uz to, ir secināts, ka klasificēšanas
kritēriji nav izpildīti.

Par katru klasifikāciju vai neklasificēšanas iemesliem, kas norādīti šajā iedaļā, jāsniedz
pamatojums laukā Justification for (no) classification ((Ne)klasificēšanas pamatojums). Šis
lauks ir pieejams parametru kopsavilkumā par dažiem konkrētiem parametriem, attiecībā uz
kuriem var atvasināt klasifikāciju:
4.13

uzliesmojošs,

4.14

sprādzienbīstamība,

4.15

oksidējamība,

6

ekotoksikoloģiskā informācija,

7.2

akūts toksiskums,

7.3

kairinājums/kodīgums,

7.4

sensibilizācija,

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”
7.5

atkārtotas devas toksiskums,

7.6

ģenētiskais toksiskums,

7.7

kancerogenitāte,

7.8

reproduktīvais toksiskums,

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

7.9.1 neirotoksiskums,
7.9.2 imunotoksiskums.
Ņemiet vērā, ka CLP regula paredz dažus atbrīvojumus
Ja viela ir klasificēta attiecībā uz konkrētām fizikālām bīstamībām, tā nav jāklasificē attiecībā
uz citām konkrētām bīstamībām. Piemēram, sprāgstvielas, organiskie peroksīdi,
pašreaģējošas vielas un maisījumi, kā arī piroforas vai oksidējošas cietas vielas nav
jāklasificē kā uzliesmojošas cietas vielas, jo uzliesmojamība šajās klasēs ir būtiska
bīstamība.
Ja vielai ir konkrēts agregātstāvoklis, piemēram, tā ir gāze, tā nav jāklasificē attiecībā uz
bīstamībām, kas ir saistītas tikai ar citiem agregātstāvokļiem, piemēram, kā oksidējoša cieta
viela vai viela, kas ir kodīga metāliem.
Gadījumos, kad ir piemērojami minētie atbrīvojumi no klasifikācijas, kā iemeslu
neklasificēšanai izvēlieties conclusive, but not sufficient for classification (pārliecinoši, bet
nepietiekami klasificēšanai).
un savstarpējas sakarības
Ja viela ir klasificēta 1. kategorijā attiecībā uz kodīgumu ādai, smagu acu bojājumu risku
uzskata par neapšaubāmu (bet ne otrādi). Šajā gadījumā viela jāklasificē 1. kategorijā
attiecībā uz nopietniem acu bojājumiem.

Klasifikācija – fizikālās bīstamības
4. Aizpildiet lauku Hazard category (Bīstamības kategorija) (piemēram, sprādzienbīstami
materiāli, 1.1. apakšgrupa) un lauku Hazard statement (Bīstamības apzīmējums)
(piemēram, H201: Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība) blokā Physical hazards
(Fizikālās bīstamības), salasīšanas sarakstā atlasot attiecīgās vērtības.
Ar CLP regulu īsteno Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu
(GHS). Tomēr CLP regulā nav ieviestas visas GHS bīstamības kategorijas un attiecīgie
bīstamības apzīmējumi. Tāpēc, aizpildot IUCLID 2.1. iedaļu – GHS, lūdzu, ņemiet vērā, ka ne
visi pieejamie ieraksti ir paredzēti CLP regulā (piemēram, uzliesmojoši šķidrumi / uzliesmojošs
šķidrums 4 / H227: Degošs šķidrums).

Klasifikācija – bīstamības veselībai
5. Aizpildiet lauku Hazard category (Bīstamības kategorija) (piemēram, akūts toksiskums,
1. kategorija) un Hazard statement (Bīstamības apzīmējums) (piemēram, H300: Norijot
iestājas nāve) attiecībā uz Health hazards (Bīstamības veselībai), salasīšanas sarakstā
atlasot attiecīgās vērtības.
Ja Jums ir pārliecinoši dati, kas ļauj precizēt reproduktīvā toksiskuma Reproductive toxicity
veidu (t. i., kaitējumu auglībai un/vai nedzimušam bērnam), tie jānorāda laukā Specific effect
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(Īpaša ietekme), iekļaujot attiecīgā papildu bīstamības apzīmējuma Hazard statement kodu(s).
CLP regulas VI pielikuma 1.1.2.1.2. punktā ir norādīti šādi papildu kodi.









H360F: Var negatīvi ietekmēt auglību.
H360D: Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H360FD: Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H360Fd: Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam
bērnam.
H360Df: Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē
auglību.
H361f: Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.
H361d: Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H361fd: Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu
nedzimušam bērnam.

Papildu norādījumi par šo kodu atlasi ir atrodami vadlīnijās par CLP kritēriju piemērošanu:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Route of exposure (Iedarbības ceļš) attiecībā uz reproduktīvo toksiskumu Reproductive
toxicity jānorāda tikai tad, ja ir pārliecinoši pierādīts, ka bīstamību neizraisa citi iedarbības
ceļi. Pamatojums jāpievieno 13. iedaļā (ja vien tas nav jau minēts CLP regulas VI pielikumā).

8. attēls.

Norādiet reproduktīvā toksiskuma veidu un iedarbības ceļu

Ja Jums ir pārliecinoši dati, kas ļauj nepārprotami norādīt kancerogenitātes Carcinogenicity
bīstamību ieelpojot (vai tas ir minēts CLP regulas VI pielikumā), Jums jāiekļauj atbilstošais
papildu bīstamības apzīmējuma kods (H350) brīvā teksta laukā blakus Route of exposure
(Iedarbības ceļš).
Kancerogenitātes iedarbības ceļš jānorāda tikai tad, ja ir pārliecinoši pierādīts, ka bīstamību
neizraisa citi iedarbības ceļi. Pamatojums jāpievieno 13. iedaļā (ja vien tas nav jau minēts
CLP regulas VI pielikumā).
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Izdošanas datums: 2017. gada maijs

Norādiet kancerogenitātes bīstamību ieelpojot

6. Attiecībā uz turpmāk minēto bīstamības klasi vai diferenciāciju: attiecībā uz Specific target
organ toxicity - single exposure (STOT SE) (Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja
iedarbība) un Specific target organ toxicity – repeated exposure (STOT RE) (Toksiska
ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība) jāaizpilda lauki Hazard category (Bīstamības
kategorija), Hazard statement (Bīstamības apzīmējums) un Affected organs (Skartie
orgāni), pretējā gadījumā jāaizpilda lauks Reason for no classification (Neklasificēšanas
iemesls).
Praktisku apsvērumu dēļ un tādēļ, ka klasifikācija attiecas uz toksisku ietekmi uz konkrētiem
mērķorgāniem, ieteicams iekļaut ne vairāk kā trīs primāros mērķorgānus. Ja skarto
mērķorgānu skaits ir lielāks, ieteicams atspoguļot vispārējos sistēmiskos bojājumus ar frāzi
damage to organs (orgānu bojājumi).
Ja skartais orgāns nav zināms, norādiet unknown (nezināms) laukā Affected organs (Skartie
orgāni). Attiecībā uz šīm un citām bīstamības klasēm/diferenciācijām ir ieteicams norādīt arī
Route of exposure (Iedarbības ceļš), ja tas ir zināms.
Pievienojot papildu blokus ar klikšķi uz
STOT RE.

simbola, varat norādīt vairāk nekā vienu STOT SE /

Iedarbības ceļš jānorāda tikai tad, ja ir pārliecinoši pierādīts, ka neviens cits iedarbības ceļš
nerada attiecīgo bīstamību. Pamatojums jāpievieno 13. iedaļā (ja vien tas nav jau minēts
CLP regulas VI pielikumā).
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10. attēls. Norādiet skarto orgānu

Ar CLP regulu īsteno Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu
(GHS). Tomēr CLP regulā nav ieviestas visas GHS bīstamības kategorijas un attiecīgie
bīstamības apzīmējumi. Tāpēc, aizpildot IUCLID 2.1. iedaļu – GHS, lūdzu, ņemiet vērā, ka
turpmāk norādītie ieraksti par bīstamībām veselībai nav paredzēti CLP regulā.

Bīstamības klase

Bīstamības kategorija

Bīstamības apzīmējums

Akūts perorāls toksiskums

Akūts toksiskums 5

H303

Akūts dermāls toksiskums

Akūts toksiskums 5

H313

Akūts ieelpas toksiskums

Akūts toksiskums 5

H333

Kodīgs/kairinošs ādai

Neliels ādas kairinājums 3

H316

Nopietni acu bojājumi / acu
kairinājums

Acu kairinājums 2A

H320

Ieelpas bīstamība

Ieelpas toksiskums 2

Acu kairinājums 2B
H305

Klasifikācija – specifiskās robežkoncentrācijas
7. Ja vielai ir saskaņotas specifiskās robežkoncentrācijas Specific concentration limits, Jums
tās jānorāda, aizpildot vismaz vienu no diviem diapazona laukiem blokā Concentration
range (%) (Koncentrācijas diapazons (%)), un jānorāda arī attiecīgās bīstamības
kategorijas Hazard categories.
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Varat norādīt vairāk nekā vienu robežkoncentrāciju, pievienojot papildu blokus ar
klikšķi uz

simbola.

Ja piedāvājat noteikt specifisko(-ās) robežkoncentrāciju(-as) saskaņā ar CLP regulas 10. panta
stingro nosacījumu, Jums 13. iedaļā jāsniedz zinātnisks pamatojums.
Attiecībā uz ikvienu specifisko robežkoncentrāciju (SCL) jānorāda:



koncentrācijas diapazons (vismaz vienā no diviem diapazona laukiem);
vismaz viens bīstamības apzīmējums, kas saistīts ar SCL.

11. attēls.

Specifiskās robežkoncentrācijas

Ar CLP regulu īsteno Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu
(GHS). Tomēr CLP regulā nav ieviestas visas GHS bīstamības kategorijas un attiecīgie
bīstamības apzīmējumi. Tāpēc, aizpildot IUCLID 2.1. iedaļu – GHS, lūdzu, ņemiet vērā, ka
turpmāk norādītās bīstamības kategorijas ar specifiskajām robežkoncentrācijām nav
paredzētas CLP regulā.

Bīstamības kategorija
Uzliesmojošs šķidrums 4
Akūts toksiskums 5
Neliels ādas kairinājums 3
Acu kairinājums 2A
Acu kairinājums 2B
Ieelpas toksiskums 2

Klasifikācija – bīstamības videi
8. Aizpildiet lauku Hazard category (Bīstamības kategorija) (piemēram, akūts toksiskums
ūdens videi, 1. kategorija) un lauku Hazard statement (Bīstamības apzīmējums)
(piemēram, H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem) blokā Environmental hazards
(Bīstamības videi), salasīšanas sarakstā atlasot attiecīgās vērtības.
Ar CLP regulu īsteno Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu
(GHS). Tomēr CLP regulā nav ieviestas visas GHS bīstamības kategorijas un attiecīgie
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bīstamības apzīmējumi. Tāpēc, aizpildot IUCLID 2.1. iedaļu – GHS, lūdzu, ņemiet vērā, ka
turpmāk norādītie ieraksti par bīstamību videi nav paredzēti CLP regulā.

Bīstamības klase

Bīstamības kategorija

Bīstamības apzīmējums

Viela bīstama ūdens videi

Akūts toksiskums ūdens
videi 2

H401
H402

Akūts toksiskums ūdens
videi 3
Ja viela atbilst klasificēšanas kritērijiem kā bīstama ūdens videi akūta toksiskuma 1. kategorijā
UN hroniska toksiskuma 1. kategorijā (vai citā kategorijā):




atlasiet no salasīšanas saraksta laukā Hazardous to the aquatic environment (acute / shortterm) (Viela bīstama ūdens videi (akūta/īstermiņa bīstamība) kategoriju Aquatic Acute 1
(Akūts toksiskums ūdens videi 1) un bīstamības apzīmējumu H400;
atlasiet no salasīšanas saraksta laukā Hazardous to the aquatic environment (long-term)
(Viela bīstama ūdens videi (ilgtermiņa bīstamība)) kategoriju Aquatic Chronic 1 (Hronisks
toksiskums ūdens videi 1) un bīstamības apzīmējumu H410 (vai attiecīgu bīstamības
apzīmējumu).

Ja viela ir klasificēta kā Aquatic Acute 1 (Akūts toksiskums ūdens videi 1) un/vai Aquatic
Chronic 1 (Hronisks toksiskums ūdens videi 1), jāpiesaista reizināšanas koeficients(-i)
(M koeficients). Ja nepieciešams, M koeficientus nosaka atsevišķi akūtai un ilgtermiņa
bīstamībai. Tas nozīmē, ka vienai vielai var būt divi dažādi M koeficienti.
Ja piedāvājat noteikt šādus M koeficientus, 13. iedaļā jāsniedz zinātnisks pamatojums.

12. attēls. Norādiet bīstamības videi

Marķējums
9. Aizpildiet lauku Signal word (Signālvārds), atlasot salasīšanas sarakstā attiecīgo vērtību. Ja
uz vielu neattiecas neviens signālvārds, atlasiet salasīšanas sarakstā No signal word (Nav
signālvārdu).
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10. Ja attiecināms, varat atlasīt Hazard pictogram (Bīstamības piktogramma) no salasīšanas
saraksta. Noklikšķinot uz

, varat atlasīt vairāk nekā vienu piktogrammu.

11. Jāatlasa vismaz viens Hazard statement (Bīstamības apzīmējums) no salasīšanas saraksta
un jāsniedz papildu teksts Additional text, ja tāds ir, vai arī, ja vielai nav piemērojams
neviens bīstamības apzīmējums, jāatlasa No hazard statement (Nav bīstamības
apzīmējuma).
Vienmēr varat norādīt vairāk nekā vienu bīstamības apzīmējumu marķēšanai,
noklikšķinot uz

.
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13. attēls. Marķējums 2.1. iedaļai

Prioritātes principi bīstamības piktogrammām ir noteikti CLP regulas 26. pantā, piemēram, ja ir
spēkā bīstamības piktogramma GHS06, tad bīstamības piktogrammu GHS07 uz etiķetes
nenorāda. Lūdzu, izlasiet CLP regulu un/vai vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu, lai
nodrošinātu konsekvenci starp klasificēšanas un marķēšanas iedaļām.
Saskaņā ar CLP regulas 27. pantu daži bīstamības apzīmējumi nav jānorāda uz etiķetes, lai
izvairītos no liekvārdības. Turpmāk sniegti daži piemēri. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu,
izlasiet vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu.

Bīstamības klasifikācija

Saistītais(-ie) bīstamības
apzīmējums(-i)

Saistītais(-ie) bīstamības
apzīmējums(-i), ko var
norādīt uz etiķetes

Kodīgums ādai 1B un acu
bojājumi 1

H314, H318

H314

Akūts toksiskums ūdens
videi 1 un hronisks
toksiskums ūdens videi 1

H400, H410

H410

Akūts toksiskums ūdens
videi 1 un hronisks
toksiskums ūdens videi 2

H400, H411

H410
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Ar CLP regulu īsteno Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu
(GHS). Tomēr CLP regulā nav ieviestas visas GHS bīstamības kategorijas un attiecīgie
bīstamības apzīmējumi. Tāpēc, aizpildot IUCLID 2.1. iedaļu – GHS, lūdzu, ņemiet vērā, ka
turpmāk norādītie bīstamības apzīmējumi marķēšanai nav paredzēti CLP regulā.

Bīstamības apzīmējums (marķējuma iedaļā)
H227: Degošs šķidrums
H303: Var būt kaitīgs, ja norīts
H305: Var būt kaitīgs, ja norīts un iekļūst elpceļos
H313: Var būt kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
H316: Izraisa nelielu ādas kairinājumu
H320: Izraisa acu kairinājumu
H401: Toksisks ūdens organismiem
H402: Kaitīgs ūdens organismiem
H303+H313: Var būt kaitīgs, ja norīts vai nonāk saskarē ar ādu
H303+H313: Var būt kaitīgs, ja norīts vai ieelpots
H313+H313: Var būt kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu vai ieelpots
H303+H313+H333: Var būt kaitīgs, ja norīts, nonāk saskarē ar ādu vai ieelpots
H315+H320: Izraisa ādas un acu kairinājumu
12. Attiecīgā gadījumā atlasiet no salasīšanas saraksta Precautionary statements (Drošības
prasību apzīmējumi).
13. Attiecīgā gadījumā aizpildiet lauku Additional labelling requirements (Papildu marķēšanas
prasības). Tajās ietverti papildu CLP bīstamības apzīmējumi un papildu marķējuma
elementi saskaņā ar CLP 25. pantu. Plašāka informācija par papildu marķēšanas prasībām
pieejama CLP regulā un vadlīnijās.

Piezīmes
14. Attiecīgā gadījumā salasīšanas sarakstā varat atlasīt piezīmes.

9.5.1.1.

C&L kopīgā iesniegumā

Galvenā reģistrētāja un kopīgā iesnieguma dalībnieka dokumentācijām ir jābūt skaidrām un
pārskatāmām, norādot, uz kuru sastāvu attiecas katra klasifikācija.
Galvenā reģistrētāja dokumentācijā tiek iekļauta informācija par kopīgi reģistrētu vielu, proti,
informācija par būtiskajām vielas īpašībām un no tām izrietošo klasificēšanu un marķēšanu,
par ko vienojas dalībnieki. Tāpat galvenā reģistrētāja dokumentācijā iekļauj vielas(-u)
robežsastāvs(-i), kurā(-os) tiek aprakstīti vielas sastāvi un formas, uz kuriem attiecas kopīgā
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reģistrācija. Tāpēc galvenā reģistrētāja dokumentācijā C&L informācijai ir jābūt saistītai ar
robežsastāvu(-iem).
Ja 2.1. iedaļā pastāv vairāki C&L ieraksti un vairāki (jebkura veida) sastāvi, tad saistībām starp
tiem jābūt skaidri norādītām, tos sasaistot.
Kopīga iesnieguma dalībnieku dokumentācijā, kurā dalībnieku reģistrētās formas un sastāvi
ietilpst galvenā reģistrētāja dokumentācijas robežsastāvos, un par kuriem panākta vienošanās
par klasifikāciju, ko sniedz galvenais reģistrētājs, nav jānorāda C&L informācija.
Var būt situācijas, kad kopīgo datu iesniegšanas dalībnieki (dalībnieks vai galvenais
reģistrētājs) vēlas iesniegt C&L informāciju par kopīgi reģistrētu vielu, kas neatbilst
informācijai, par kuru vienojušies dalībnieki, un kas nav norādīta galvenā reģistrētāja
dokumentācijā. Šajā gadījumā pusei, kura vēlas iesniegt atšķirīgu C&L informāciju, tā ir
jānorāda savā dokumentācijā kā izņēmuma informācija (skatīt 9.10.2. nodaļu Atteikšanās no
informācijas attiecībā uz REACH reģistrāciju), un katru C&L ierakstu ir jāsaista ar konkrēto
sastāvu(-iem), uz kuru tā attiecas. Šādu sastāvu norāda kā legal entity composition of the
substance (Juridiskās personas vielas sastāvs), ja tas ir konkrēts reģistrētāja ražotais vai
importētais sastāvs, taču neattiecas uz vielas robežsastāvu. Īpašos gadījumos to var norādīt
arī kā composition of the substance generated upon use (vielas sastāvs, kas sagatavots
atbilstoši lietošanas veidam), ja sastāvs nav ražots/importēts, bet gan iegūts, piemēram,
vielas attīrīšanas vai fizikālās apstrādes ceļā.

9.5.2.

2.2. iedaļa. BVD — BPD

Pēc tam, kad 2010.gada 1. decembrī spēkā stājās CLP regula (GHS), informācija par
klasificēšanu saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK (BVD) 2.2. iedaļā nav obligāti jānorāda.
Tomēr, ja Jūs iekļaujat šo iedaļu savā dokumentācijā, tajā norādītajai informācijai jābūt
pilnīgai. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet rokasgrāmatas 2. pielikumu „Pārskats par
iesniegtās dokumentācijas pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA”.

9.5.3.

2.3. iedaļa. PBT novērtējums

Visiem reģistrētājiem, kuriem jāveic ķīmiskās drošības novērtējums (CSA) un ķīmiskās
drošības ziņojumā (CSR) jāsniedz ziņas par attiecīgajiem zinātniskajiem datiem, šajā iedaļā
jānorāda noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT), kā arī ļoti noturīgas un ļoti
bioakumulatīvas (vPvB) vielas novērtējums (skatīt 9.9. nodaļu Novērtējuma ziņojumi).
PBT parametru izpētes protokola ( ) laukā jāsniedz ziņas par vielas, sastāvdaļas, sastāvdaļu
grupas vai pārveidošanas produkta PBT īpašību novērtējumu. Lai sniegtu ziņas par jebkura
iepriekš minētā elementa PBT novērtējumu, ir jāizveido jauns ieraksts:
1. ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz 2.3. PBT assessment (PBT novērtējums) TOC cilnē, kas
atrodas navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet izlases sarakstā New record (Jauns ieraksts). Tiek izveidots jauns ieraksts jauna
PBT novērtējuma norādīšanai.
Atkārtojiet šīs darbības, ka Jums ir jāizveido vairāki ieraksti vairākām
sastāvdaļām/piemaisījumiem/piedevām vai pārveidošanas produktiem (vai to grupām).
Aizpildot parametru pētījuma ierakstu, lūdzu, pārliecinieties, vai secinājumi, par kuriem
sniegtas ziņas par katru atsevišķu īpašību (P, B un T) ir saskaņā ar secinājumiem, par kuriem
ziņots attiecībā uz ierakstā norādīto novērtēto vielu (vai (tās grupu), sastāvdaļām vai
pārveidošanas produktu). Ja secinājumā viela nav PBT, tad norādiet, ka ir vismaz viens
arguments, kas pamato, ka nav izpildīts viens no kritērijiem (piemēram, viela nav noturīga).
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Gadījumā, ja PBT novērtējums neattiecas uz šo vielu (piemēram, neorganiskas vielas),
parametru pētījuma ieraksts nav jāveido, bet par to ir jāsniedz ziņas parametru kopsavilkumā
(skatīt zemāk).
Gala secinājumus par PBT novērtējumu ir jānorāda un jāapkopo parametru kopsavilkumā (

):

1. ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz 2.3. PBT assessment (PBT novērtējums) TOC cilnē, kas
atrodas navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet izlases sarakstā New summary (Jauns kopsavilkums). Tiek izveidots jauns ieraksts
jauna PBT kopsavilkuma norādīšanai.
Parametru kopsavilkumā no PBT statusa PBT status izvēles saraksta atlasiet atbilstošu opciju.
Ja atlasāt opciju PBT assessment does not apply (PBT novērtējums neattiecas), tad laukā
Justification (Pamatojums) Jums ir jānorāda attiecīgā informācija.
Gadījumā, ja atlasāt opciju the substance is PBT/vPvB (viela ir PBT/vPvB) vai the substance is
handled as if it were a PBT/vPvB substance (ar vielu rīkojas tā, it kā tā būtu PBT/vPvB viela), ir
jāatceras, ka nākamais PBT novērtējuma posms CSR ziņojumā ir emisiju raksturojums un
emisiju samazināšanas līdz minimumam pierādījums. Tāpat laukā Likely route of exposure
(Iespējamais iedarbības ceļš) ir jāapkopo iespējamie vielu iedarbības ceļi, kādos tiek pakļauti
cilvēki un vide.
Jāņem vērā galīgie secinājumi, par kuriem ziņots parametru kopsavilkumā, un tiem ir jābūt
saskaņā ar vielas vai nepieciešamības gadījumā visu sastāvdaļu vai pārveidošanas produktu
secinājumiem, par kuriem sniegtas ziņas parametru kopsavilkuma ierakstā(-os).
Ja dažādiem sastāviem ir atšķirīgs PBT statuss, var izveidot vairākus PBT kopsavilkumus. Pēc
tam no PBT kopsavilkuma uz sastāva ierakstu ir jāizveido saite, lai skaidri apzinātu dažādu
sastāvu PBT statusu (skatīt arī sadaļu par 9.4.2 sastāvu).
Datubāzē IUCLID PBT 2.3. iedaļas mērķis nav atkārtoti norādīt informāciju, kas jau sniegta
citās IUCLID iedaļās, tāpēc dažādu kritēriju pamatošanas laukos var izveidot atsauci uz
citām iedaļām.
Iesniedzot kopīgu dokumentāciju, galvenajam reģistrētājam ir jāiesniedz PBT novērtējums
(ieraksti un kopsavilkums) visu dalībnieku vārdā, ja vien galvenais reģistrētājs neiesniedz
ķīmiskās drošības ziņojumu (kāda(-u)) kopīgās reģistrācijas dokumentācijas dalībnieka(-u)
vārdā. Šādā gadījumā katram dalībniekam ir jāiesniedz PBT novērtējums. Ja to iesniedz
galvenajā dokumentācijā, PBT informācijai ir jābūt saistītai ar robežsastāvu(-iem).
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14. attēls. PBT novērtējuma kopsavilkuma sasaistīšana ar robežsastāvu galvenajā
reģistrācijas dokumentācijā

Vairāk informācijas par dažādiem šīs iedaļas laukiem pieejama palīdzības sistēmā, kura ir
iekļauta IUCLID datubāzē.

9.6.

3. iedaļa „Ražošana, lietošanas veids un iedarbība”

Šī iedaļa ietver informāciju par to, kā sniegt ziņas par ražošanu un vielas lietošanas veidu, kā
arī informāciju par lietošanas nosacījumiem IUCLID dokumentācijā atbilstoši REACH regulas VI
pielikuma 3. sadaļā norādītajam. Skaidrojums par katru IUCLID iedaļu, tostarp praktiskiem
norādījumiem, ir izklāstīts atsevišķā apakšnodaļā.
Gatavojot PPORD paziņojuma dokumentāciju, Jūs varat izmantot šo iedaļu, lai norādītu
Sites (Ražotnes), kurās notiek PPORD paziņotāja aktivitāte.

9.6.1.

3.2. iedaļa. Daudzuma aplēses

Izmantojiet šo iedaļu, lai norādītu informāciju par vielas vienas pašas vai izstrādājumos
saražoto, importēto vai lietoto tonnāžas apjomu, kas ir jāreģistrē kalendārajā gadā.
Lai ievadītu šos datus, izveidojiet jaunu ierakstu par katru kalendāro gadu, par kuru vēlaties
sniegt ziņas.
Lai uzzinātu vairāk, ko nozīmē katrs tonnāžas lauks, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā
sniegto informāciju.
Ja esat vielas kopīgās datu iesniegšanas daļa, Jūs nevarat norādīt dokumentācijā lielāku
tonnāžas diapazonu par kopīgajā iesniegumā norādīto maksimālo diapazonu (kas norādīts
galvenā iesnieguma dokumentācijas veidnē), ja vien Jūs neatsakāties no kopīgajā iesniegumā
norādītā tonnāžas diapazona. Lai kopīgajā iesniegumā palielinātu tonnāžas diapazonu,
galvenajam reģistrētājam ir jāatjaunina galvenā reģistrācijas dokumentācija.
3.2. iedaļā norādītajām daudzumu aplēsēm gan attiecībā uz tonnāžu, par kuru jāiesniedz
pilnīga reģistrācijas dokumentācija, gan arī tonnāžu, kura jāreģistrē saskaņā ar 17. panta 18.
daļu, ir jāatbilst tonnāžas daudzumam, kāds norādīts 3.5. iedaļā par katru lietošanas veidu, kā
arī tonnāžas apjomam, kāds norādīts dokumentācijas galvenē (tonnāžas diapazoni). Vairāk
informācijas par laukiem, kuros norādīt tonnāžu, var atrast 6. pielikumā Pārskats par tonnāžu
laukiem datubāzē IUCLID.
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Īpaši apsvērumi attiecībā uz starpproduktu lietošanas veidu(-iem)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka par starpproduktu lietošanas veidiem, kuriem nevar pierādīt stingri
kontrolētos apstākļus REACH regulas 17. un 18. panta izpratnē, ir jāziņo kā par jebkuru citu
lietošanas veidu pilnā reģistrācijas dokumentācijā (REACH regulas 10. pants), norādot
informāciju gan IUCLID 3.2. iedaļā Daudzuma aplēses, gan arī 3.5. iedaļā Informācija par
lietošanas veidiem un iedarbību, un tie ir jāuzskaita iedarbības novērtējumā un ķīmiskās
drošības ziņojuma riska aprakstā. Līdz ar to IUCLID 3.2. iedaļas laukos Tonnage used as
intermediate under strictly controlled conditions (transported) (Tonnāža, ko lieto kā
starpproduktu stingri kontrolētos apstākļos (transportējot)) un Tonnage used as intermediate
under strictly controlled conditions (on-site) (Tonnāža, ko lieto kā starpproduktu stingri
kontrolētos apstākļos (ražotnē)) tonnāža jānorāda tikai tam starpproduktam, ko lieto 17. un
18. pantā noteiktajos apstākļos.
Ja esat nolēmis dokumentācijā norādīt gan lietošanas veidus, par kuriem jāiesniedz pilna
reģistrācija (10. pants), gan arī starpproduktu lietošanas veidus stingri kontrolētos apstākļos
(17. un 18. pants), ir ļoti svarīgi, lai laukā Registration/notification status for this use (Šī
lietošanas veida reģistrācijas/paziņošanas statuss) tiktu skaidri norādīti dažādie lietošanas
veidi. Tāpat IUCLID 3.2. iedaļā Jums ir jāsniedz ziņas par lietošanas veida, kurā izmanto
starpproduktu, tonnāžu, un papildus no iedarbības novērtējuma ir jāizslēdz starpprodukta
tonnāža stingri kontrolētos apstākļos. 10. nodaļā Kā izveidot dokumentāciju ir izklāstīti vairāki
aspekti, kas jāņem vērā, iesniedzot vienu dokumentāciju attiecībā uz starpproduktu lietošanas
veidiem un lietošanas veidiem, kad vielu nelieto kā starpproduktu.

9.6.1.2.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz PPORD lietošanas veidu

Ja daļu no tonnāžas lieto PPORD mērķiem un ja šī tonnāža ir iekļauta PPORD paziņojuma
dokumentācijā, to šeit neiekļauj. Ja šī tonnāža nav iekļauta PPORD paziņojumā, par to jāziņo
kā daļu no kopējā saražotās vai importētās tonnāžas apjoma, un jāiekļauj tonnāžā informācijas
prasību noteikšanai.

9.6.2.

3.3. iedaļa. Ražotnes

Šajā iedaļā Jūs varat norādīt informāciju par vielas ražošanas un lietošanas ražotnēm.
Lai norādītu datus, Jūs varat izveidot vairākus ierakstus, un katrā no tiem ir jābūt vienai no
esošajām juridiskās personas ražotnēm, ko tai piesaista ar ķēdes pogu

.

Uzskaitiet visas ražotnes, kurās reģistrēto vielu ražo vai izmanto Jūsu juridiskā persona. Ja
juridiskās personas ražotne sarakstā vēl nav pieejama, izveidojiet jaunu juridiskās personas
ražotni, uzklikšķinot vaicājuma logā uz New (Jauns).
Lietošanas veidus, ko izmanto ražotnē, var norādīt, tos sasaistot, izmantojot Manufacture /
own use(s) (Ražošana/savs lietošanas veids) laukā pogu Add (Pievienot). 3.5. iedaļā tiek
parādīti iepriekš izveidotie lietošanas veidi, kurus var atlasīt.
Ja 1.1. iedaļā Jūs norādījāt, ka Jūsu funkcija piegādes ķēdē ir Ražotājs, šajā iedaļā Jums ir
jānorāda vismaz viena ražotne. Līdz ar to, izmantojot lauku Related manufacture/own use
(Saistītā ražošana/savs lietošanas veids), Jums ir jāizveido ieraksts, kurš jāsasaista ar vismaz
vienu 3.5.1. iedaļas ražošanu/lietošanas veidu. Parasti ražotnes valstij ir jābūt tai pašai, kurā
norādīta juridiskā persona.
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15. attēls. Ražošanas un lietošanas veida sasaistīšana ar ražotni

Ņemiet vērā, ka datubāzē IUCLID ražotnes ir piesaistītas juridiskām personām. Ja Jūs 1.1.
iedaļā Identifikācija vielas datu kopai maināt juridisko personu, jebkura ražotne, kas piesaistīta
3.3. iedaļā, kura piederēja šai juridiskajai personai, tiks izdzēsta no vielas datu kopas. Pēc
tam, kad 1.1 iedaļā ir nomainīta juridiskā persona, Jums ir jādodas uz 3.3. iedaļu un manuāli
jāpiesaista jaunās juridiskās personas attiecīgās ražotnes.

9.6.3.

3.4. iedaļa. Informācija par maisījumiem

Šo iedaļu var izmantot, lai norādītu informāciju par maisījumiem, tostarp vielu, kuru
nepieciešams reģistrēt. Lai ievadītu šos datus, izveidojiet jaunu ierakstu katram maisījumam,
par kuru vēlaties sniegt ziņas. Pēc tam Jūs varat norādīt informāciju par maisījumu, piemēram,
tirdzniecības nosaukumu vai tipisko vielas koncentrāciju maisījumā.

9.6.4.

3.5. iedaļa Informācija par lietošanas veidu un iedarbību

Saskaņā ar REACH regulas VI pielikuma 3.5. sadaļu reģistrētājiem ir jāsniedz īss vispārējs
apraksts par savu apzināto lietošanas veidu(-iem). Šajā iedaļā jānorāda informācija par vielas
ražošanu un lietošanas veidu.
Attiecībā uz vielām, kuras > 10 t/a un kuras atbilst bīstamo vielu klasificēšanas kritērijiem vai
tiek uzskatītas par PBT/vPvB, aģentūrā ECHA jāiesniedz iedarbības novērtējums kā CSR
dokumenta daļa (skatīt 9.9. nodaļu Novērtējuma ziņojumi. Tāpat šajā iedaļā Jūs varat norādīt
katra apzinātā lietošanas veida iedarbības novērtējumu. Šī opcija Jums noderēs īpaši tad, ja
Jūs plānojat pierādīt, ka Jūsu vielas lietošanas veidi un lietošanas apstākļi nerada nekādas
bažas, un tādēļ atbildīgajām iestādēm nav jāveic nekāda rīcība.
Lai saskaņā ar REACH regulas prasībām izvērtētu nepieciešamību veikt attiecīgajai vielai
turpmākus reglamentējošus pasākumus un noteiktu attiecīgās prioritātes, atbildīgās iestādes
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izmanto informāciju par lietošanas veidu un iedarbību (ieskaitot tonnāžu). Pareizas
informācijas par lietošanas veidu un iedarbību norādīšana reģistrācijas dokumentācijā ļauj
pieņemt pamatotus lēmumus. ECHA Jums iesaka nodrošināt jo īpaši to, ka:






lietošanas veidi, par kuriem tiek ziņots, atspoguļo pašreizējo tirgus situāciju (ziņas par
lietošanas veidiem, kuri vairs netiek izmantoti, vai citu kopīgi iesniegtās dokumentācijas
dalībnieku lietošanas veidiem nav jāsniedz);
katram lietošanas veidam ir piesaistīts pareizais dzīves cikla posms;
tiek norādīta informācija par tonnāžu, ja tā ir pieejama (jo īpaši tonnāža uz vienu
lietošanas veidu);
tiek sniegtas ziņas par konkrētu regulatīvo (piemēram, starpprodukta) statusu, lietošanas
veidiem ierobežotā ražotņu skaitā, un lietošanas veidiem stingros apstākļos, kā tas norādīts
zemāk.
Ņemiet vērā, ka, izmantojot Chesar rīku CSA nolūkam, IUCLID laukus, kas paredzēti
informācijas sniegšanai par lietošanas veidiem un iedarbību, var aizpildīt tieši, tos
eksportējot no Chesar.

9.6.4.1.

Pārskats (3.5.0. iedaļa)

Šajā iedaļā Jūs varat norādīt informāciju par lietošanas veidiem un iedarbību, kas attiecas uz
visiem lietošanas veidiem.
Retos gadījumos, kad netiek ziņots par lietošanas veidiem, laukā Justification for no uses
reported (Pamatojums, kādēļ netiek sniegta informācija par lietošanas veidiem) atlasiet
pamatojumu.
Ja nevienam no ziņotajiem lietošanas veidiem nav veikts iedarbības novērtējums, laukā
Justification for no exposure assessment (Pamatojums, kādēļ netiek sniegta informācija par
iedarbības novērtējumu) atlasiet pamatojumu. Ja izvēlaties šādu opciju, Jums šī informācija
nav jāprecizē par katru lietošanas veidu.
Ņemiet vērā, ka, ja Jūs esat atbrīvots no CSA veikšanas saskaņā ar REACH regulas 14. panta
2. punktu, Jums šeit ir jānorāda, ka novērtējums nav veikts, un IUCLID 13. iedaļā Jums
joprojām ir jānorāda informācija (skatīt nodaļu 9.9 Novērtējuma ziņojumi).
Tāpat šajā iedaļā Jūs varat sniegt ziņas par vielas kopējo daudzumu katrā no turpmāk
uzskaitītajiem dzīves cikla posmiem: Uses at industrial site (Lietošanas veidi rūpniecības
ražotnē), Widespread uses by professional workers (Profesionālie lietojumi lielos apmēros),
Consumer uses (Patērētāja lietošanas veidi) vai Service life (Lietošanas laiks). Kopējā tonnāža
vienā dzīves cikla posmā var būt īpaši nozīmīga, ja Jūs vēlaties pierādīt, ka apjoms, kas nonāk
plaši izplatītos lietošanas veidos un/vai izstrādājumos, ir ļoti zems. Kopējo tonnāžas daudzumu
šeit var norādīt kā diapazonu tonnās/gadā. Ja kopējā tonnāža sastāda vielas tonnāžu ES (un
ne tikai Jūsu individuālo tonnāžu), Jums ir jāatlasa izvēles rūtiņa Cumulative EU tonnage
(Kopējā tonnāža ES). Papildu informāciju, piemēram, par ziņoto vērtību avotu vai metodēm, ko
izmanto apjoma novērtēšanai, var norādīt laukos Details on cumulative tonnages (Papildu
informācija par kopējo tonnāžu).
Ja ir pieejama informācija par tonnāžas apjomu katram atsevišķajam lietošanas veidam,
iesakām to norādīt tai paredzētajos laukos, kas pieejami 3.5. iedaļā, nevis ziņot šajā iedaļā
tikai par kopējo tonnāžu.
Vairāk informācijas par laukiem, kuros norādīt tonnāžu, var atrast 6. pielikumā Pārskats par
tonnāžu laukiem datubāzē IUCLID.
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Ziņošana par lietošanas veidiem un regulējuma statusa atlasīšana
katram lietošanas veidam (3.5.1. līdz 3.5.6. iedaļa)

3.5.1. līdz 3.5.6. iedaļā Jums ir jāapraksta apzinātie lietošanas veidi. Izveidojiet ierakstu par
katru lietošanas veidu attiecīgajā dzīves cikla posmā:







3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.

ražošana;
formulēšana vai atkārtota iepakošana;
lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs;
profesionālie lietojumi lielos apmēros;
patērētāju lietošanas veidi;
lietošanas laiks.

Atkarībā no dzīves cikla posma, par kuru Jūs izveidojāt ierakstu, lietošanas veida aprakstam
tiks parādīta lauku kopa. Šajā kopā ietverti vispārēji lauki (visiem dzīves cikla posmiem) un
lauki, kas attiecas tikai uz dažiem dzīves cikla posmiem.
Pašreizējā IUCLID rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu pārskatu par informāciju šajā iedaļā;
lai iegūtu sīkāku informāciju, aplūkojiet IUCLID iekļauto palīdzības sistēmu, kurā sniegts
skaidrojums par to, kāda veida informācija ir jānorāda katrā laukā.
Lai sniegtu ziņas par jaunu lietošanas veidu:
1. ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz attiecīgā dzīves cikla posma navigācijas paneļa kreisajā
ekrāna daļā, kurā vēlaties pievienot jaunu lietošanas veidu;
2. atlasiet jaunu ierakstu New record un norādiet ierakstam intuitīvu nosaukumu, lai pēc tam
to varētu viegli atpazīt. Šis nosaukums var būt tāds pats kā lietošanas veidam vai vismaz
tam atbilstošs.
3. Norādiet lietošanas veida nosaukumu use name, kuram ir jāatbilst lietošanas veidam; ja ir
jāveic iedarbības novērtējums, lietošanas veida nosaukums ķīmiskās drošības ziņojumā
(CSR) un iedarbības scenārijā (IS) tiek mainīts uz iedarbības scenārija nosaukumu.
4. Laukā Further description of use (Papildu lietošanas veidu apraksts) sniedziet sīkāku
informāciju, lai detalizētākā veidā izskaidrotu procesu(-s), uz ko patērētāju lietošanas veida
gadījumā attiecas lietošanas veids vai produkta(-u) tips.
5. Izvēles sarakstā atlasiet Registration/Notification status for the use (Lietošanas veida
reģistrācijas/paziņošanas statuss). Šī izvēle noteiks lauku veidu, kādā jāievada informācija.
Jūs joprojām redzēsit laukus, kuri neatbilst informācijas ievadīšanai, un kuri vizuāli norādīti
kā nerediģējamie lauki.
Reģistrācijas/paziņojuma statuss var būt:






lietošanas veids, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 10. pantu; kopējā
saražotā/importētā tonnāža >= 10 tonnas/gadā uz reģistrētāju. Attiecībā uz lietošanas
veidu rūpniecības ražotnē, Jūs varat norādīt, ka lietošanas veids ir starpprodukts (skatīt
paskaidrojumu pēdējā sadaļā);
lietošanas veids, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 10. pantu; kopējā
saražotā/importētā tonnāža < 10 tonnas/gadā uz reģistrētāju. Attiecībā uz lietošanas veidu
rūpniecības ražotnē, Jūs varat norādīt, ka lietošanas veids ir starpprodukts (skatīt
paskaidrojumu pēdējā sadaļā);
lietošanas veids, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 17. panta 18. daļu.
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Papildu skaidrojumi par attiecīgajiem laukiem šiem trijiem reģistrācijas statusa veidiem tiek
sniegta zemāk esošajās nodaļās.

Informācijas par lietošanas veidu sasaistīšana
Laukiem, kurus var norādīt IUCLID datu kopā, ir vairākas saites: i) starp lietošanas veidiem un
cita veida informāciju dokumentācijā, proti, sastāva un ražošanas/lietošanas veida ražotni un
ii) starp lietošanas veidiem dažādos dzīves cikla posmos.
i.

Saite starp lietošanas veidiem un cita veida informāciju dokumentācijā

Aprakstot lietošanas veidu, Jūs varat sasaistīt to ar konkrētu sastāvu, kurš norādīts IUCLID
1.2. iedaļas tabulā Related composition(s) (Saistītais sastāvs(-i). To var īpaši attiecināt uz
gadījumiem, kad viena lietošanas veida sastāva bīstamības profils atšķiras no citu lietošanas
veidu sastāviem, piemēram, bīstamākie sastāvi netiek piegādāti patērētāju vajadzībām.
Tāpat Jūs varat sasaistīt lietošanas veidu ar kādu no IUCLID 3.3. iedaļā uzskaitītajām
ražotnēm. (Papildu informāciju skatīt 9.6.2. iedaļā Ražotnes).
ii. Saite starp lietošanas veidiem dažādos dzīves cikla posmos
Ir vairāki gadījumi, kad starp lietošanas veidiem izveido saiti:


pirmais gadījums ir tad, kad gala lietošanas rezultātā viela tiek iekļauta matricā; šāds
lietošanas veids ir jāsasaista ar turpmāko lietošanas laiku. Lai to izdarītu, izvēles sarakstā
Subsequent service life relevant for this use (Šim lietošanas veidam turpmākais lietošanas
laiks) atlasiet yes (jā), lai atzīmētu, vai viela lietošanas laikā ir iekļauta izstrādājumā. Pēc
tam izveidojiet saiti uz turpmāko lietošanas veidu(-iem), kas aprakstīts(-i) 3.5.6. iedaļā
Lietošanas laiks, tiklīdz to(-s) esat izveidojis;



otrais gadījums ir tad, kad lietošanas veidam rūpniecības ražotnē reģistrācijas/paziņojuma
statuss ir norādīts kā starpprodukts, kas reģistrēts saskaņā ar 17. panta 18. daļu; šādā
gadījumā ir iespējams lietošanas veidu sasaistīt ar lietošanas veida ierakstiem agrākos
dzīves cikla posmos, kuru laikā viela nonākusi starpprodukta lietojumā, piemēram,
iepriekšējā sintezēšanas posma laikā. Lai izveidotu šādu saiti, Jums ir jāatlasa izvēles
rūtiņa Any precursor use(s) (Jebkurš pirmdaļiņas lietošanas veids(-i)) un pēc tam jāatlasa
relevant use(s) as shown in the figure below (atbilstošais lietošanas veids(-i), kā parādīts
zemāk esošajā attēlā;



trešais gadījums ir tad, kad lietošanas veids ir reģistrēts saskaņā ar 10. pantu, un tam ir
īpašs regulējuma statuss, kas ietekmē nepieciešamo informāciju par lietošanas veidu un
iedarbību, piemēram, kosmētisko līdzekļu lietošanas veidam ķīmiskās drošības novērtējumā
nav jāiekļauj informācija par cilvēku veselību. Lietošanas veida rūpniecības ražotnē,
profesionālā lietojuma un patērētāju lietošanas veidu regulatīvais statuss var radīt īpašu
lietošanas veida statusu iepriekšējos dzīves cikla posmos, kuru rezultātā viela nonākusi
šajā lietošanas veidā, piemēram, kosmētikas līdzekļu lietošanas veida sintezēšanas laikā.
Lai izveidotu šādu saiti, Jums ir jāatlasa izvēles rūtiņa Any precursor use(s)” (Jebkurš
pirmdaļiņas lietošanas veids(-i)) un pēc tam jāatlasa „relevant use(s)” (atbilstošais
lietošanas veids(-i)) iepriekšējos dzīves cikla posmos. Kad šī saite ir izveidota, sasaistītajos
lietošanas veidos tiek parādīts tikai nolasāmais lauks Name of subsequent use with specific
regulatory status (Turpmākā lietošanas veida nosaukums ar īpašu regulatīvo statusu).
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16. attēls. Ziņošana par pirmsdaļiņu lietošanas veidu(-iem)

9.6.4.3.

Lietošanas veidu apraksts saskaņā ar 10. pantā norādītajām vielām
ar 10 t/a un vairāk

Dažos dzīves cikla posmos lietošanas veidiem Jūs varat atlasīt no izvēles saraksta, ja
iespējams, Regulatory status (Regulatīvo statusu) un laukā Explanation for the regulatory
status (Regulatīvā statusa skaidrojums) norādīt pamatojumu. Vai arī neatlasiet no izvēles
saraksta Regulatory status (Regulatīvais statuss) nevienu vienumu.
Ja lietošanai rūpniecības ražotnē lietošanas veida reģistrācijas/paziņošanas statuss ir
strapprodukts, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 10. pantu; kopējā saražotā/importētā
tonnāža > = 10 tonnas/gadā, Jums ir jāapstiprina starpprodukta statuss, norādot informāciju
zem virsraksta Relevant chemical reactions and reaction products (Saistītās ķīmiskās reakcijas
un reakcijas produkti). Izveidojiet vienu bloku uz vienu ķīmisko reakciju, kurā viela ir iekļauta
kā starpprodukts. Pēc tam izveidojiet vienu bloku par katru produktu vai ķīmiskās reakcijas
atlikumu.

17. attēls.

Ķīmisko reakciju un to reakcijas produktu raksturojums

Laukā Additional information on chemical reaction (Papildus informācija par ķīmisko reakciju)
var norādīt papildu informāciju, piemēram, shēmas vai struktūras, pielikuma veidā.
Detalizētāks lietošanas veida apraksts
Lietošanas veids var sastāvēt no viena vai vairākiem veicinošajiem pasākumiem, kuri raksturo
procesus, uzdevumus vai vienību darbības. Šādi veicinošie pasākumi ir jādefinē no vides un
cilvēka veselības viedokļa. Katrā lietošanas veidā ir jāiekļauj vismaz viens veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai un veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu darbinieku vai patērētāju pakļaušanu vielas iedarbībai
(atkarībā no dzīves cikla posma, kuram pieder lietošanas veids). Katram veicinošajam
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pasākumam ir jābūt piešķirtam vismaz vienam lietošanas veida deskriptoram, piemēram,
PROC, ERC.
Piezīme. Lietošanas veidu parasti raksturo viens (plašāks) vides veicinošais pasākums un
veicinošo pasākumu kopums darba ņēmējiem (ko nosaka uzdevumi) vai patērētājiem (ko
nosaka pēc konkrēta produkta veidiem).

18. attēls. Veicinošie pasākumi/metodes, lai novērstu vides un darbinieku
pakļaušanu vielas iedarbībai

Sāciet ar lietošanas veida aprakstu, pievienojot informācijas (atkārtojošos) blokus par katru
veicinošo pasākumu/metodi, lai novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai:




Norādiet pasākuma/paņēmiena nosaukumu Name of the activity/technique, lai veicinātu
izpratni par procesu, paņēmienu, produktu vai izstrādājumu, uz kuru attiecas šis
veicinošais pasākums. Pakārtoto lietotāju nozaru organizācijas ar lietošanas veidu
kartējumu starpniecību var norādīt standarta nosaukumus. Ja ir jāveic iedarbības
novērtējums, šis nosaukums tiek mainīts uz veicinošā scenārija nosaukumu.
Izvēles sarakstā atlasiet atbilstošu izdalīšanās vidē kategoriju (ERC). Dzīves cikla posmam
ir pieejamas tikai atbilstošās izdalīšanās vidē kategorijas (ERC).

Aprakstot lietošanas veidu darbinieku vajadzībām, aizpildiet lietošanas veida aprakstu,
pievienojot informācijas (atkārtojošos) blokus par veicinošo pasākumu/metodi, lai novērstu
darbinieku pakļaušanu vielas iedarbībai:





Norādiet pasākuma/paņēmiena nosaukumu Name of the activity/technique, lai veicinātu
izpratni par uzdevumu vai procesa posmu, ko veic darbinieks. Pakārtoto lietotāju nozaru
organizācijas ar lietošanas veidu kartējumu starpniecību var norādīt standarta
nosaukumus. Ja ir jāveic iedarbības novērtējums, šis nosaukums tiek mainīts uz veicinošā
scenārija nosaukumu.
Izvēles sarakstā atlasiet atbilstošu procesu kategoriju (PROC);
Attiecīgā gadījumā pievienojiet papildu veicinošo pasākumu/metodi, lai novērstu darbinieku
pakļaušanu vielas iedarbībai. Piezīme. Vienu un to pašu PROC var piesaistīt vairāk nekā
vienam pasākumam. Šajā gadījumā veicinošā pasākuma nosaukums var norādīt turpmāko
specifiku.
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Aprakstot patērētāju lietošanas veidu, aizpildiet lietošanas veida aprakstu, pievienojot
informācijas (atkārtojošos) blokus par veicinošo pasākumu/metodi, lai novērstu patērētāju
pakļaušanu vielas iedarbībai:





Norādiet pasākuma/paņēmiena nosaukumu Name of the activity/technique, lai veicinātu
izpratni par produkta veidu, kādu lieto patērētājs. Pakārtoto lietotāju nozaru organizācijas
ar lietošanas veidu kartējumu starpniecību var norādīt standarta nosaukumus. Ja ir jāveic
iedarbības novērtējums, šis nosaukums tiek mainīts uz veicinošā scenārija nosaukumu.
Izvēles sarakstā atlasiet atbilstošu produktu kategoriju (PC) [vai atbilstošu izstrādājuma
kategoriju patērētāju lietošanas ilgumam];
Attiecīgā gadījumā pievienojiet papildu veicinošo pasākumu/metodi, lai novērstu patērētāju
pakļaušanu vielas iedarbībai. Piezīme. Vienu un to pašu PC var piesaistīt dažādiem
(apakš)produktu veidiem. Šajā gadījumā veicinošā pasākuma nosaukums var norādīt
turpmāko specifiku.
Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā aprakstīt lietošanas veidu, kā arī veicinošā
pasākuma un lietošanas veida deskriptoru jēdzienus, skatīt „Vadlīnijas par lietošanas veidu
aprakstu” (R.12.) un „Vadlīniju D daļu”: Iedarbības novērtējuma struktūra pieejama:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Tiklīdz ir noteikts lietošanas veids un tā veicinošie pasākumi, jāpievieno papildu informācija.






Sniedziet vairāk informācijas par lietošanas veida tirgu, atlasot vienu vai vairākus attiecīgos
lietošanas veida deskriptorus turpmāk norādītajos laukos, ja tādi ir pieejami: Product
category used (Izmantotā produkta kategorija), Sector of end use (Galējā lietojuma
nozare). Šādu informāciju ar lietošanas veidu kartējumu starpniecību var sniegt arī
pakārtoto lietotāju nozaru organizācijas.
Ja vielai lietošanas laikā piemīt īpaša tehniskā funkcija, atlasiet izvēles sarakstā Technical
function of the substance during use (Vielas tehniskā funkcija lietošanas laikā) vienu vai
vairākus ierakstus. Ja vielai nav īpašas tehniskās funkcijas šajā lietošanas laikā, atlasiet
izvēles sarakstā No technical function (Nav tehniskās funkcijas), kas izvēles sarakstā ir pats
pēdējais ieraksts.
Atlasiet substance supplied to this use in form of (stāvoklis, kādā vielu piegādā šim
lietošanas veidam): as such (atsevišķi) vai in a mixture (maisījumā).

Piezīme. Lauki tirgus raksturošanai (izmantotā produkta kategorija (PC), galējā lietojuma
nozare (SU), izstrādājuma kategorija (AC)), vielas tehniskā funkcija lietošanas laikā, stāvoklis,
kādā vielu piegādā, un atbilstība turpmākajam lietošanas laikam visiem dzīves cikla posmiem
nav pieejama, jo ne vienmēr šī informācija attiecas uz katru posmu, piemēram, galējā
lietojuma nozare neattiecas uz patērētāju lietošanas veidiem, jo ar vārdu „nozare” saprot
sabiedrību kopumā.

Informācijas pievienošana par lietošanas apjomu
Informācija par lietošanas apjomu, piemēram, tonnāža vai ražotņu skaits, kur tiek lietota viela,
norāda par (kopā ar citiem kritērijiem12) plaši izkliedētu lietošanas veidu. Piemēram, lietošanas
Norādījumi par lietošanas veidu aprakstu R.12. sniedz sīkāku skaidrojumu par plaši izplatīta dispersīva lietošanas veida jēdzienu:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
12
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veidi ar zemu tonnāžu un/vai nelielu ražotņu skaitu nevar radīt bažas atbildīgajām iestādēm,
nosakot vielu prioritātes turpmākai pārbaudes vai regulatīvai darbībai. Tajā pašā laikā
informācija par tonnāžu ir arī informācijas izmantošanas avots vides iedarbības novērtējumā.
Norādiet (vielas tonnāžu šim lietošanas veidam (tonnas/gadā) un sniedziet abos attiecīgajos
laukos skaidrojumu, kas interpretē tonnāžas skaitli. Ja kopējā tonnāža sastāda vielas tonnāžu
ES (un ne tikai Jūsu individuālo tonnāžu), Jums ir jāatlasa izvēles rūtiņa EU tonnage (ES
tonnāža). Papildu informāciju, piemēram, par ziņoto vērtību avotu vai metodēm, ko izmanto
apjoma novērtēšanai, var norādīt laukos Details on tonnages (Papildu informācija par
tonnāžu).
Ja vielas lietošana notiek Eiropas Savienībā tikai ierobežotā skaitā ražotņu, atlasiet izvēles
rūtiņu Limited number of sites for this use (Ierobežots ražotņu skaits) un norādiet
pamatojumu, kāpēc šis ražotņu skaits ir ierobežots laukā Details on limited number of sites
(Sīkāka informācija par ierobežoto ražotņu skaitu). Šī opcija ir pieejama tikai dzīves cikla
posmos „Formulēšana” un „Lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs”.

19. attēls. Ziņošana par lietošanas apjomu

Informācijas pievienošana par saistīto iedarbības novērtējumu
Laukā Related assessment (Saistītais novērtējums) norādiet, vai šim lietošanas veidam ir
veikts iedarbības novērtējums. Ja iedarbības novērtējums ir veikts, izvēlēties vienu no
pieejamajām opcijām, kuras norāda, vai šis novērtējums:




ir CSR daļa, ko iesniedzis galvenais reģistrētājs visu līdzreģistrētāju vārdā;
ir CSR daļa, ko iesniedzis galvenais reģistrētājs visu līdzreģistrētāju vārdā, taču neattiecas
uz galveno reģistrētāju;
ir vienīgā CSR daļa, kura iesniegta Jūsu reģistrācijas dokumentācijā.

Ja nevienam lietošanas veidam nav veikts iedarbības novērtējums, Jūs to varat atzīmēt 3.5.0.
iedaļā. Pretējā gadījumā laukā Related assessment(Saistītais novērtējums) katram lietošanas
veidam ir jānorāda Use not assessed (lietošanas veidam nav veikts novērtējums).
Pierādiet, ka vielas lietošana notiek stingros apstākļos
Jūs varat pierādīt, ka vielas lietošana notiek stingros apstākļos, un līdz ar to iespējamā
iedarbība ir niecīga. Tas var būt svarīgi gadījumos, kad ir jāpielāgo informācijas prasības vai
jāsniedz varas iestādēm pierādījumi par to, ka lietošanas veids nav uzskatāms par īpaši
svarīgu regulatīvo darbību veikšanai. Ja Jūs vēlaties iesniegt savu prasījumu, atlasiet attiecīgās
izvēles rūtiņas:



sistēma ir stingri norobežota ar stingru kontroli manuāli veicamām darbībām;
sistēma ir stingri norobežota ar minimālu izdalīšanos vidē.
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Pēc tam Jūs varat aprakstīt netehniskos līdzekļus stingras kontroles nodrošināšanai (darbības,
ar kurām īsteno stingri norobežotu sistēmu, kas saistītas ar netehniskiem aspektiem,
piemēram, pārvaldības kontroli, uzraudzību un procedūrām).

20. attēls. Ziņošana, ka vielas lietošana notiek stingros apstākļos

Aprakstiet katrā veicinošajā scenārijā tehnoloģijas, kas mazina emisiju apjomu un tehniskos
līdzekļus, kas nodrošina stingros norobežojošos apstākļus, jo katrai darbībai tie var būt
specifiski (skatīt zemāk norādīto iedaļu).
Īpašā informācija, kura attiecas tikai uz lietošanas veidiem dzīves cikla posmā
„Lietošanas ilgums”
Lietošanas veidiem, par kuriem sniegtas ziņas atbilstoši „lietošanas ilgumam” (3.5.6 iedaļa), ir
raksturīgas šādas īpatnības:
 Laukā Article used by (Izstrādājums, ko lieto) Jums ir jānorāda, vai lietošanas veids
raksturo izstrādājumu, kuru lieto darbinieki vai patērētāji. Atkarībā no šīs izvēles lauki
lietošanas veida aprakstam tiek parādīti kopā ar dažādām opcijām, piemēram, ja
izstrādājumu lieto darbinieki, attiecīgais lietošanas veida deskriptors, kas jānorāda
veicinošajam pasākumam, ir PROC.
 Tāpat Jums ir jāatzīmē, vai vai lietošanas laikā vielai ir paredzēts izdalīties no
izstrādājumiem. „Paredzēts” nozīmē to, ka vielai nav tikai paredzēts izdalīties, bet arī to, ka
šai izdalīšanai ir paredzēts nodrošināt vielas tehnisko funkciju lietošanas laikā.

9.6.4.4.

Sniedziet informāciju par iedarbību atbilstoši 10. pantam par
vielām, kuras > 10 t/a

Vispārējā informācijas par iedarbību struktūra
Ja lietošanas veidam ir jāveic iedarbības novērtējums, katram veicinošajam pasākumam var
norādīt informāciju par lietošanas apstākļiem un saistīto izdalīšanos/iedarbības aplēses. Šai
informācijai ir jābūt atbilstīgai riska aprakstam, secinot, ka riski, kas rodas saistībā ar šo
lietošanas veidu, tiek pienācīgi kontrolēti.
Piezīmes.


Šī rokasgrāmata nesniedz norādes par to, kā veikt ķīmiskās drošības novērtējumu, bet
gan to, kā ziņot par tā iznākumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par CSA, skatiet
vadlīnijas: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment



Riska aprakstu, kādu to dokumentē CSR, nav jānorāda IUCLID.

Katram lietošanas veidam ir pieejamas divas veicinošo scenāriju cilnes:
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Izdošanas datums: 2017. gada maijs

Contributing scenario for the environment (related to workers [consumers] activities)
(Veicinošais scenārijs vidē (kas saistīts ar darba ņēmēju [patērētāju] darbībām), kurā ziņo
par lietošanas apstākļiem, kādos darba ņēmēji [patērētāji] lietošanas laikā rada vielas
izdalīšanos vidē;
Contributing scenario for the workers [consumers] (Veicinošais scenārijs darba ņēmējiem
[patērētājiem]), kurā ziņo par lietošanas apstākļiem, kādi rada tiešu iedarbību uz darba
ņēmējiem [patērētājiem].

21. attēls. Cilnes, ar kurām norādīt veicinošos scenārijus darba ņēmējiem

22. attēls. Cilnes, ar kurām norādīt veicinošos scenārijus patērētājiem

Izveidojiet attiecīgajā cilnē veicinošo scenāriju videi (kas saistīts ar darba ņēmēju [patērētāju]
darbībām). Izveidojiet saiti uz attiecīgo veicinošo pasākumu, uz kuru attiecas veicinošais
scenārijs, uzklikšķinot uz ķēdes pogas, un atlasiet kādu no iepriekš definētajiem veicinošajiem
pasākumiem videi.
Izveidojiet arī attiecīgajā cilnē veicinošo scenāriju darba ņēmējiem [patērētājiem]). Izveidojiet
saiti uz attiecīgo veicinošo pasākumu, uz kuru attiecas veicinošais scenārijs, uzklikšķinot uz
ķēdes pogas, un atlasiet kādu no iepriekš definētajiem veicinošajiem pasākumiem darba
ņēmējiem [patērētājiem]. Atkārtojiet darbību, kamēr tiek izveidoti visi nepieciešamie veicinošie
scenāriji.

Katrs veicinošais scenārijiem sastāv no dažādām daļām: lietošanas apstākļi (izmantošanas
apstākļi vai riska pārvaldības pasākumi), saistītā izdalīšanās (vidē) un iedarbības aplēses.

23. attēls. Vidi veicinošo scenāriju struktūra

24. attēls. Darbinieku veicinošo scenāriju/patērētājiem struktūra

Daži lietošanas apstākļi ir iepriekš definēti (noteikti) piemēram, Percentage (w/w) of substance
in the mixture/article (Vielas masas procenta apjoms maisījumā/izstrādājumā), vai Place of
use (Lietošanas vieta), lai Jūs varētu atlasīt vai iekļaut tikai attiecīgās vērtības. Ja pastāv citi
lietošanas apstākļi, Jums tos pašam ir jādefinē vai jāziņo par tiem tieši tā, kā tie ir
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dokumentēti nozares lietošanas veidu kartējumā un/vai iedarbības aplēses rīkos, kurus
izmantojat.
Lietošanas apstākļi ir sagrupēti noteiktās apakšpozīcijās. Sīkāku skaidrojumu par šīm
apakšpozīcijām izlasiet Vadlīniju D daļā:: Iedarbības novērtējuma struktūra pieejama:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ja apakšpozīcijā ir norādīti iepriekš definēti apstākļi, parasti ir pieejams arī lauks other
conditions related to … (citi apstākļi, kuri saistīti ar ...), lai Jūs varētu ziņot par tik daudz
lietošanas apstākļiem, cik nepieciešams attiecīgajā novērtējumā. IUCLID tam piedāvā
atkārtojošos informācijas blokus.

25. attēls. Iedaļas piemērs, kurā jāsniedz ziņas par citiem lietošanas apstākļiem, par
kuriem nav iespējams ievadīt informāciju citur

Visiem lietošanas apstākļiem ir pieejams papildlauks Additional details (Papildu informācija).
Šajā laukā Jūs varat ievadīt skaidrojumu, lai palīdzētu dokumentācijas saņēmējam (piemēram
ECHA) izprast sniegto informāciju.
Attiecībā uz riska pārvaldības pasākumiem (t.i., lietošanas apstākļiem, kuru mērķis ir ierobežot
izdalīšanos/iedarbību), var sniegt ziņas par pasākuma efektivitāti (t.i., izdalīšanās/iedarbības
samazinājumu %) un izdalīšanās/iedarbības ceļu, ko ietekmē pasākums, kā arī norādīt
skaidrojumus.

26. attēls. Ziņošana par pasākuma efektivitāti konkrētam iedarbības ceļam

Informācija par izdalīšanos vidē un attiecīgās iedarbības aplēses jānorāda katrā izdalīšanās
ceļā un katrā turpmāk pakļautajā sektorā. Katrai aplēsei ir jāatlasa pielietotā metode un
izmantotais rīks.
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Ja viela sastāv no dažādām sastāvdaļām, lietošanas laikā rodas citas formas vai pārveidošanas
produkti, un izdalīšanās vai iedarbības aplēses var būt saistītas ar noteiktām sastāvdaļām vai
pārveidošanas produktiem. Ja nepieciešams, novērtējuma vajadzībām izveidojiet saiti starp
izdalīšanos un/vai iedarbības datu kopu ar konkrētu novērtējuma struktūru (skatīt nodaļu 9.3
Novērtējuma struktūra), izmantojot lauku Release [exposure] related to (Izdalīšanās
[iedarbība], kura saistīta ar).
Plašāku informāciju par iedarbības novērtējumu, lūdzu, skatiet „Vadlīniju par informācijas
prasībām un ķīmiskās drošības novērtējuma D daļu” vietnē:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Turpmākajās sadaļās izklāstīts sīkāk, kā ziņot par iedarbības informāciju, piemēram, lietošanas
apstākļiem, izdalīšanos vai iedarbības aplēsēm.
Lietošanas apstākļi, kas rada vielas izdalīšanos vidē
Piezīme. Apstākļu veids, kas rada vielas izdalīšanos vidē, darba ņēmējiem un patērētājiem ir
atšķirīgs. Tehniskie un organizatoriskie apstākļi un pasākumi, kas ierobežo izdalīšanos vidē,
parasti nav pieejami patērētāju vajadzībām. Tas pats attiecas uz konkrētiem apstākļiem un
pasākumiem, kas saistīti ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu. Tāpēc patērētāju lietošanas
veidiem netiek parādītas šīs apakšpozīcijas vai iepriekš definētie apstākļi.
Sniedziet ziņas par produkta/izstrādājuma aprakstu, kas ietekmē vielas izdalīšanos vidē.
Informācijā, kas šeit ir jānorāda, ietilpst vielas koncentrācija izmantotajā produktā,
iepakojuma veids, kas ietekmē vielas izdalīšanos utt. Izveidojiet katram produkta
(izstrādājuma) aprakstam bloku, sniedziet attiecīgajā laukā īsu aprakstu un nākamajā laukā
norādiet jebkādu papildu informāciju.
Norādiet izmantotos daudzumus, kā arī lietošanas veida biežumu un ilgumu: Lietošanas
daudzums ražotnē ikdienā [gadā] ir lielākais izmantotais vielas daudzums, ko lieto ikdienā
[gadā] vispārējā ražotnē (rūpniecības ražotnē vai standarta pilsētā ar 10 000 iedzīvotājiem
darbinieku vai patērētāju lietojumiem lielos apmēros). Tie, kopā ar emisijas faktoriem, nosaka
izdalīšanos rādītājus vietējā [reģionālā] vidē. Jūs varat norādīt arī Emisiju dienu skaitu. Ņemiet
vērā, ka Jums vienmēr ir jāsniedz skaidrojums par to, kā novērtējumā tiek ņemts vērā emisiju
dienu skaits.
Sniedziet ziņas par tehniskajiem un organizatoriskajiem apstākļiem un pasākumiem,
ierobežojošu vai līdz minimumam samazinošu vielas izdalīšanos vidē. Sniedzot šādu
informāciju, norādiet: i) jebkuru procesa veidu un/vai organizēšanu, kam ir ietekme uz vielas
izdalīšanos vidē, un ii) jebkuru izplūdes gaisa, notekūdeņu vai atkritumu pirms vielas
izdalīšanās vidē attīrīšanas veidu, izņemot bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu (kuru norāda
iedaļā atsevišķi).
Ja apgalvojat, ka vielas lietošana notiek stingri kontrolētos apstākļos (atlasīta izvēles rūtiņa
Rigorously contained system with minimisation of releases (sistēma ir stingri norobežota ar
minimālu izdalīšanos vidē)), Jums ir jāapraksta procesa veids un iekļautie pasākumi, tai skaitā
norādot informāciju laukā Technologies to minimise emissions (Tehnoloģijas, kas mazina
emisiju apjomu). Lai izmantotu šo lauku, Jums ir jāuzklikšķina uz pirmās
pogas.
Lauks Additional information related to the technologies minimising emissions (Papildu
informācija saistībā ar tehnoloģijām, kas samazina emisiju apjomu) sniedz iespēju pievienot
pielikumu (piemēram, lai ziņotu par procesa shēmām).
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27. attēls. Ziņošana par tehnoloģijām, kas samazina emisiju apjomu

Vai arī pievienojiet savu informāciju laukā Other technical and organisational conditions (Citi
tehniskie un organizatoriskie apstākļi.. Šajā blokā var sniegt ziņas par jebkuru pasākumu
vielas izdalīšanās kontrolēšanai, tostarp par efektivitāti attiecībā uz vienu vai vairākiem
izdalīšanās ceļiem; izņēmums ir pasākumi, kas saistīti ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu.
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28. attēls. Ziņošana par citiem tehniskajiem un organizatoriskajiem apstākļiem

Sniedziet ziņas par apstākļiem un pasākumiem, kas saistīti ar bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Šajos iepriekš definētajos laukos Jūs varat norādīt attiecīgo informāciju,
kas iegūta no Jūsu novērtējuma, attiecībā uz bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu.
Sniedziet ziņas par apstākļiem un pasākumiem, kas saistīti ar atkritumu ārējo apstrādi: Jūs
varat norādīt īpašus apsvērumus attiecībā uz atkritumu apstrādes darbību, izvēles sarakstā
atlasot kādu no opcijām. Ja vielas īpašībām un/vai lietošanas modelim nav nepieciešams veikt
konkrētu novērtējumu par atkritumu dzīves posmu, atlasiet no (nē) un laukā Details on waste
treatment (Sīkāka informācija par atkritumu apstrādi) norādiet paskaidrojumu. Šādu
paskaidrojumu piemērus varat atrast Vadlīnijās par vides novērtējumu R.16., kuras pieejamas:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment.
Sniedziet ziņas par citiem lietošanas apstākļiem, kas ietekmē vielas iedarbību uz vidi, kurus
nevar norādīt nevienā citā definētā apakšpozīcijā. Šajā iedaļā ir iekļauti divi iepriekš definēti
apstākļi: Place of use (Lietošanas vieta) (iekštelpās vai ārpus telpām, no kurām var rasties
tieša ietekme uz izdalīšanos augsnē vai ūdenī) un saņēmēja virszemes ūdens plūsmas ātrums
(kuram var iestatīt vietai specifisku vērtību, ja tas ir attiecināms uz novērtējumu).).
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Vielas izdalīšanās un iedarbība uz vidi
Norādiet pie ziņotajiem lietošanas apstākļiem informāciju par paredzamo vai izmērīto vielas
izdalīšanos atkritumos un vidē. Ja viela sastāv no dažādām sastāvdaļām vai formām,
lietošanas laikā rodas pārveidošanas produkti, un izdalīšanās var būt saistīta ar noteiktām
sastāvdaļām vai pārveidošanas produktiem. Ja nepieciešams, novērtējuma vajadzībām
izveidojiet saiti starp izdalīšanās datu kopu ar iepriekš definēto novērtējuma struktūru, uz kuru
attiecas vielas izdalīšanās, izmantojot lauku Release related to (Izdalīšanās saistīta ar).
Sniedziet ziņas par vielas izdalīšanos vidē, norādot šo informāciju atsevišķi par katru
izdalīšanās ceļu. Vispirms laukā Release from site to (Izdalīšanās no ražotnes uz) atlasiet
izdalīšanās ceļu un pēc tam ievadiet attiecīgo informāciju iepriekš definētajos laukos. Piezīme.
Izdalīšanās faktors no ražotnes pēc ražotnes riska pārvaldības attiecas uz vielas izdalīšanos
pirms bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas (neatkarīgi, vai tas notiek uz vietas vai pašvaldībā
STP). Sniedziet ziņas par katru attiecīgo vielas izdalīšanās ceļu.
Sniedziet ziņas par vielas izdalīšanos ārējos atkritumos. Sniedziet ziņas par izdalīšanās faktoru
ārējos atkritumos. Šis ir lietošanas procentuālais apjoms, kas izdalās no ražotnes atkritumu
veidā ārējai apstrādei (apglabāšana vai reģenerācija). Šis skaitlis kopā ar citu informāciju tiek
ņemts par pamatu, lai noteiktu, vai ir nepieciešams veikt īpašu novērtējumu par atkritumu
dzīves posmu.
Sniedziet ziņas par iedarbību uz vidi. Ja viela sastāv no dažādām sastāvdaļām, un lietošanas
laikā rodas citas formas vai pārveidošanas produkti, izveidojiet saiti starp iedarbības datu kopu
un iepriekš definētu novērtējuma struktūru, uz kuru attiecas iedarbība, izmantojot lauku
Exposure related to (Iedarbība, kas saistīta ar), kā tas norādīts attiecībā uz vielas izdalīšanos.
Sniedziet ziņas par iedarbību uz vidi, norādot šo informāciju atsevišķi par katru sektoru.
Vispirms pozīcijā Predicted exposure concentration (Paredzamā iedarbības koncentrācija)
atlasiet Exposed compartment (Pakļautais sektors). Pēc tam ievadiet paredzamo iedarbības
koncentrāciju, atlasiet pareizo vienumu un norādiet informāciju, kas saistīta ar iedarbības
aplēses metodi. Iespējams, ka Jums pielikumā būs jāpievieno dokumenti, piemēram,
iedarbības aplēses rīku eksporta faili13. Izmērītajai iedarbībai attiecīgajos laukos jānorāda
izmērīto punktu skaits, standartnovirze un ticamības rādītāji. Sniedziet ziņas par katru
attiecīgo sektoru.
Sniedziet ziņas par iedarbību uz cilvēkiem ar apkārtējās vides starpniecību. Attiecīgā gadījumā
izveidojiet saiti starp iedarbības datu kopu un iepriekš definēto novērtējuma struktūru, uz kuru
attiecas iedarbība, izmantojot lauku Exposure related to as for the exposure to the
environment (Iedarbība, kas saistīta ar iedarbību uz vidi). Ievadiet dienas devas vērtību, ko
uzņem caur pārtiku, un atlasiet pareizo vienumu. Katrai aplēsei ir jāatlasa pielietotā
metode/izmantotais rīks.

Ar darba ņēmēju darbībām saistītie lietošanas apstākļi, kas rada iedarbību uz
cilvēkiem
Sniedziet ziņas par attiecīgā produkta/izstrādājuma aprakstu, kas rada ietekmi uz darba
ņēmēju iedarbību. Tai skaitā norādiet vielas masas procenta apjomu maisījumā/izstrādājumā
un izmantotā produkta fizikālo stāvokli veicinošā pasākuma laikā. Ja izmantojamais maisījums
ir cietā stāvoklī, atlasiet atbilstošu putekļainības līmeni. Piezīme. Izmantotā produkta stāvoklim
nav obligāti jābūt identiskam ar vielas fizikālo stāvokli, kas atvasināts no ražošanas
(piemēram, cietas vielas var izšķīdināt vai izkliedēt šķidrumos). Tāpat šis stāvoklis lietošanas
laikā var mainīties, kas var būtiski ietekmēt iedarbību (piemēram, granulu samalšana pulverī).
Sniedziet ziņas par izmantoto apjomu (vai saturu izstrādājumos), lietošanas veida/iedarbības
biežumu un ilgumu. Tai skaitā norādiet katra veicinošā pasākuma ilgumu (stundās/dienā), kas
13

Iedarbības aplēses rīku eksporta failus var pievienot arī 13. iedaļā, ja tiek norādīts vairāk nekā viens lietošanas veids.
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tika pieņemts iedarbības novērtējumā un riska aprakstā. Ja šis ilgums ir īsāks par 8h, pozīcijā
further details on duration of activity (sīkāka informācija par pasākuma ilgumu) varat norādīt,
vai darbinieka risku kontrolei ir nepieciešams īsāks laiks.
Sniedziet ziņas par tehniskajiem un organizatoriskajiem apstākļiem un pasākumiem,
ierobežojošu vai līdz minimumam samazinošu iedarbību uz darbiniekiem:




ja apgalvojat, ka vielas lietošana notiek stingri kontrolētos apstākļos (atlasīta izvēles rūtiņa
Rigorously contained system with strict control for manual intervention (sistēma ir stingri
norobežota ar stingru kontroli manuāli veicamām darbībām), Jums ir jāapraksta, kā
tehniskais aprīkojums nodrošina stingro norobežošanu. Norādiet šo informāciju laukā
Technical means for rigorous containment and strict control for manual
intervention(tehniskie līdzekļi, kas nodrošina stingros norobežojošos apstākļus ar stingru
kontroli manuāli veicamām darbībām). Laukā Additional information related to the technical
means for rigorous containment and strict control for manual intervention (Papildu
informāciju, kas saistīta ar tehniskajiem līdzekļiem, kas nodrošina stingros norobežojošos
apstākļus ar stingru kontroli manuāli veicamām darbībām) ir iespējams pievienot pielikumu
ar pamatojošiem datiem (piemēram, ar procesa shēmām);
vai arī norādiet informāciju pozīcijā Technical and organisational conditions and measures
(Tehniskie un organizatoriskie apstākļi un pasākumi) par jebkuru procesa veidu vai
tehnisko pārvaldību, kas ietekmē darba ņēmēju iedarbību, piemēram, vietējās izplūdes
ventilācija, tehniski šķēršļi ādas aizsardzībai u.c. Tāpat šeit Jums ir jānorāda
organizatoriskie pasākumi, kas pamato šos tehniskos pasākumus, piemēram, iekārtas
uzturēšana.

Sniedziet ziņas par apstākļiem un pasākumiem, kas saistīti ar personīgo aizsardzību, higiēnu
un veselības pārbaudēm,piemēram, elpošanas aizsarglīdzekļiem vai ādas aizsarglīdzekļiem.
Tāpat Jums ir jāapraksta organizatoriskie pasākumi, kādi nepieciešami, lai panāktu ziņoto
efektivitāti, lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, apmācības.
Sniedziet ziņas par citiem apstākļiem, kas ietekmē iedarbību uz darbiniekiem. Tai skaitā
norādiet abus iepriekš definētos apstākļus — lietošanas vietu (iekštelpās, ārpus telpām) un
darba temperatūru.

Ar patērētāju darbībām saistītie lietošanas apstākļi, kas rada iedarbību uz cilvēkiem
Sniedziet ziņas par produkta/izstrādājuma aprakstu, kas ietekmē iedarbību uz patērētājiem.
Tai skaitā norādiet vielas masas procenta apjomu maisījumā/izstrādājumā un izmantotā
produkta fizikālo stāvokli veicinošā pasākuma laikā. Ja izmantojamais maisījums ir cietā
stāvoklī, atlasiet atbilstošu putekļainības līmeni. Piezīme. Izmantotā produkta stāvoklim nav
obligāti jābūt identiskam ar vielas fizikālo stāvokli, kas atvasināts no ražošanas (piemēram,
cietas vielas var izšķīdināt vai izkliedēt šķidrumos).
Sniedziet ziņas par izmantoto apjomu (vai saturu izstrādājumos), lietošanas veida/iedarbības
biežumu un ilgumu. Tai skaitā norādiet produkta apjomu, kādu izmanto vienam notikumam,
notikuma iedarbības ilgumu vai lietošanas biežumu.
Norādiet informāciju un ieteikumus par rīcību patērētājiem,kādi nepieciešami, lai nodrošinātu
drošu lietošanu. Tai skaitā norādiet, piemēram, instrukcijas par drošu lietošanu un ļoti īpašos
izņēmuma gadījumos arī individuālos aizsardzības pasākumus.
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Sniedziet ziņas par citiem apstākļiem, kas ietekmē iedarbību uz patērētājiem. Tai skaitā
norādiet informāciju par lietošanas vietu (iekštelpām/ārpus telpām), vai telpas izmēru, kāds
pieņemts novērtējumā.
Iedarbība uz darba ņēmējiem vai patērētājiem
Norādiet pie ziņotajiem lietošanas apstākļiem informāciju par paredzamo vai izmērīto iedarbību
uz darba ņēmējiem.
Ja viela sastāv no dažādām sastāvdaļām, lietošanas laikā rodas citas formas vai pārveidošanas
produkti, un izdalīšanās var būt saistīta ar noteiktām sastāvdaļām vai pārveidošanas
produktiem. Ja nepieciešams, novērtējuma vajadzībām izveidojiet saiti starp iedarbības datu
kopu ar iepriekš definēto novērtējuma struktūru, uz kuru attiecas iedarbība, izmantojot lauku
Exposure related to (Iedarbība saistīta ar).
Katram iedarbības veidam atsevišķi sniedziet ziņas par iedarbības aplēsi, izveidojot vairākus
blokus. Vispirms atlasiet iedarbības veidu, ievadiet iedarbības aplēsi, izvēlieties pareizo
vienumu un sniedziet informāciju par metodi/rīku, kāds izmantots, lai izveidotu iedarbības
aplēsi.
Izmērītajai iedarbības aplēsei attiecīgajos laukos jānorāda izmērīto punktu skaits,
standartnovirze un ticamības rādītāji.

9.6.4.5.

Lietošanas veidu apraksts saskaņā ar 10. pantā norādītajām vielām
zem 10 t/a

Uz vielām, kas saražotas vai importētas līdz 10 tonnām gadā, ir attiecināmas dažas īpatnības
attiecībā uz ziņošanu par lietošanas veidu un informāciju par iedarbību. Vai arī izlasiet
informāciju par skaidrojumu, kas norādīta iepriekšējā sadaļā (Lietošanas veidu apraksts
saskaņā ar 10. pantā norādītajām vielām virs 10 t/a).






Jums nav jānorāda saistītais novērtējums, jo šajā tonnāžas diapazonā nav jāveic iedarbības
novērtējums. Tas ir jānorāda 3.5.0. iedaļas laukā Justification for no exposure assessment
(Pamatojums, kādēļ netiek sniegta informācija par iedarbības novērtējumu).
Jūs varat pierādīt, ka lietošana notiek stingri norobežojošos apstākļos, aizpildot trīs teksta
laukus, kas ir pieejami lietošanas aprakstā. netehnisko līdzekļu, kas nodrošina stingros
norobežojošos apstākļus, tehnoloģiju, kas mazina emisiju apjomu, tehnisko līdzekļu, kas
nodrošina stingros norobežojošos apstākļus ar stingru kontroli manuāli veicamām darbībām
apraksts. Tas var būt svarīgi gadījumos, kad jāsniedz varas iestādēm pierādījumi par to, ka
lietošanas veids nav uzskatāms par īpaši svarīgu regulatīvo darbību veikšanai.
Lai pierādītu, ka iedarbība caur vienu vai vairākiem izdalīšanās/iedarbības ceļiem ir
nenozīmīga, norādiet šo informāciju konkrētos laukos, kas ir pieejami šim tonnāžas
diapazonam: Insignificant exposure via the following route (Nenozīmīga iedarbība caur
turpmāk norādīto ceļu) un Insignificant release via the following route (Nenozīmīga
izdalīšanās caur turpmāk norādīto ceļu). Šos laukus var izmantot, gan tad, kad viela netiek
izmantota stingros norobežojošos apstākļos, ja tomēr uzskatāt, ka ietekme ir nenozīmīga
citu iemeslu dēļ, vai arī, lai sniegtu atliekvielu izdalīšanās kvantitatīvo novērtējumu stingru
norobežojošu apstākļu gadījumā. Šādā gadījumā izvēlieties, kuram ceļam(-iem) ir
paredzama nenozīmīgā iedarbība (vai vielas izdalīšanās). Sniedziet paskaidrojumus, kas
pamato nākamā lauka atlasīšanu.
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Lietošanas veidu apraksts 17. un 18. pantā norādītajiem
starpproduktiem

Saskaņā ar REACH regulu starpprodukts ir viela, ko ražo/importē un lieto ķīmiskās apstrādes
procesos, lai to pārvērstu citā vielā. Ja starpproduktu ražo un lieto ļoti stingri kontrolētos
apstākļos, var gūt priekšrocības no īpaša reģistrācijas režīma, kā aprakstīts REACH regulas
17. un 18. pantā.
Lietošanas veidiem, kuriem lietošanas veida reģistrācijas/paziņošanas statuss, lietošanas
veids, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 17. un 18. pantu ir jānorāda informācija, lai
pamatotu gan starpprodukta statusu (sīkāka informācija par ķīmiskajām reakcijām un
reakcijas produktiem), kā arī pamatotu stingri kontrolētus apstākļus.
Ņemiet vērā, ka Jūs varat pieprasīt starpproduktu statusu reģistrētas vielas lietošanas veidiem
tikai dzīves ciklā, ko raksturo ražošana (ja Jūsu reģistrācija ietver starpprodukta vielas
ražošanu), starpprodukta formula un atkārtota iepakošana (ja šāda darbība notiek), un
ķīmiskais process, kad vielu pārvērš citā vielā. Šādi lietošanas veidi ir jānorāda IUCLID iedaļās:
3.5.1. Ražošana
3.5.2. Formula un atkārtota iepakošana
3.5.3. Lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs
Turklāt lietošanas veidiem rūpniecības ražotnēs tiek parādīta izvēles rūtiņa, kurā iespējams
precizēt starpprodukta reģistrācijas veidu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja lietošanas veids ir Use
as on-site isolated intermediate registered according to REACH Article 17(3) (Kā ražotnē
izolētam starpproduktam, kas reģistrēts saskaņā ar REACH regulas 17. panta 3. punktu). Tas ir
svarīgi, jo starpprodukti ražotnēs ir atbrīvoti no novērtējuma un apstiprinājuma.
1. darbība.

Apstipriniet starpprodukta statusu, norādot informāciju pozīcijā Relevant
chemical reactions and reaction products (Saistītās ķīmiskās reakcijas un
reakcijas produkti). Izveidojiet vienu bloku uz vienu ķīmisko reakciju, kurā viela
ir iekļauta kā starpprodukts, noklikšķinot uz

2. darbība.

.

Izveidojiet arī vienu bloku par katru produktu vai ķīmiskās reakcijas atlikumu.
Laukā Additional information on chemical reaction (Papildinformācija par ķīmisko
reakciju) var norādīt papildinformāciju, piemēram, shēmas vai struktūras,
pielikuma veidā.

29. attēls. Ķīmisko reakciju un to reakcijas produktu raksturojums

3. darbība.

Visiem lietošanas veidiem, kas reģistrēti saskaņā ar 17. un 18. pantu, varat
definēt veicinošos pasākumus/metodes, lai novērstu darbinieku pakļaušanu
vielas iedarbībai. Tai skaitā norādiet darbību un intuitīvu nosaukumu un
piešķiriet atbilstošu procesa kategoriju (PROC).
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30. attēls. Veicinošo pasākumu un metožu, ar ko novērš darbinieku pakļaušanu
vielas iedarbībai, definēšana

4. darbība.

Varat norādīt arī rūpniecības nozari (pozīcijā sector of end use (galējā lietojuma
nozare), kurā tiek izmantots starpprodukts.

Piezīme. Parasti tā var būt nozare, kurā notiek vielu ražošana. Vai arī, lūdzu, salīdziniet, vai
viela tiešām atbilst starpprodukta kritērijiem saskaņā ar REACH regulu.
5. darbība.

Atzīmējiet, vai viela tiek piegādāta šim lietošanas veidam atsevišķi vai
maisījumā.

6. darbība.

Norādiet vielas tonnāžu šim lietošanas veidam un sniedziet attiecīgajos laukos
skaidrojumu, kas interpretē tonnāžas skaitli. Ja kopējā tonnāža sastāda vielas
tonnāžu ES (un ne tikai Jūsu individuālo tonnāžu), Jums ir jāatzīmē izvēles
rūtiņa „EU tonnage” (ES tonnāža). Papildinformāciju, piemēram, par ziņoto
vērtību avotu vai metodēm, ko izmanto apjoma novērtēšanai, var norādīt laukos
Details on tonnages (Papildinformācija par tonnāžu).

7. darbība.

Pēc tam ir jāraksturo stingri kontrolētie apstākļi gan attiecībā uz apstākļiem
darba vietā, gan apstākļiem, kas saistīti ar vielas izdalīšanos vidē. Šī informācija
ir jāievada pozīcijā Use takes place under rigorously contained conditions
(Lietošana notiek stingri norobežotos apstākļos). Attiecībā uz tehniskajiem
līdzekļiem, kas nodrošina stingros norobežojošos apstākļus ar stingru kontroli
manuāli veicamām darbībām, sniedziet šādus aprakstus par katru procesa
posmu vai uzdevumu.
Jūs varat norādīt papildinformāciju, kas pamato tekstlodziņos sniegto aprakstu
(piemēram, grafiskās shēmas, informācijas plūsmas shēmas). Laukā „Additional
information on the conditions of strict control” (Papildinformācija par stingri
kontrolētiem apstākļiem), kuru norāda pozīcijā par veicinošajiem pasākumiem
darba ņēmējiem „Contributing activities for workers”, Jūs varat pievienot
dokumentus.

8. darbība.




Visbeidzot, Jums ir jānorāda pakārtoto lietotāju kontaktinformācija, kuri Jums ir
apstiprinājuši starpprodukta lietošanu un stingri kontrolētos apstākļus, kas
atbilst 18. panta 4. punkta prasībām, ja vien Jūs jau neesat aprakstījis to
lietošanu un nosacījumus šādos laukos:

ķīmiskās reakcijas un reakcijas produkti;
lietošana notiek stingri norobežotos apstākļos.
Plašāku informāciju par starpproduktu reģistrāciju izlasiet praktiskajā rokasgrāmatā, kurā
sniegta informācija, kā noteikt, vai viela tiek izmantota kā starpprodukts stingri kontrolētos
apstākļos, un kā ziņot par starpprodukta reģistrāciju datubāzē IUCLID, kura pieejama
šeit: http://echa.europa.eu/practical-guides.
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Izdošanas datums: 2017. gada maijs

3.6. iedaļa „Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot”

Saskaņā ar REACH regulas VI pielikuma 3.7. iedaļu reģistrētājiem ir jāiesniedz informācija par
saviem lietošanas veidiem, ko neiesaka izmantot.
Ja nav apzināts neviens lietošanas veids, ko neiesaka izmantot, Jums šajā iedaļā nav jāievada
nekāda informācija.
Ja esat apzinājuši lietošanas veidu(-us), ko neiesaka izmantot, Jums ir jāpievieno ieraksts par
katru lietošanas veidu, kuru neiesaka izmantot, attiecīgajās dzīves cikla posmu apakšiedaļās:






3.6.1.
3.6.2
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

formulēšana vai atkārtota iepakošana, ko neiesaka izmantot;
lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs, ko neiesaka izmantot;
profesionālie lietojumi lielos apmēros, ko neiesaka izmantot;
patērētāju lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot;
lietošanas laiks, ko neiesaka izmantot;

Lauki šajā iedaļā ir līdzīgi iepriekš aprakstītajiem laukiem par citiem lietošanas veidiem, tomēr
lauku skaits, kuros jānorāda informācija par lietošanas veidiem, šajā iedaļā ir mazāks. Lūdzu,
aplūkojiet iepriekš norādītos skaidrojumus un IUCLID palīdzības sistēmā sniegto informāciju,
lai saņemtu atbalstu.
Tāpat reģistrētājiem ir jāsniedz pamatojums, kāpēc lietošanas veidu(-us) neiesaka izmantot.
Šis pamatojums jānorāda laukā „Piezīmes” par katru lietošanas veidu. Zemāk esošajā
informācijas panelī pielikuma veidā var norādīt papildu informāciju.

31. attēls. Kur pievienot papildu informāciju par lietošanas veidiem, ko neiesaka
izmantot?

9.6.6.

3.7. iedaļa. Vides novērtējums no apkopotajiem avotiem

Šajā iedaļā ir jānorāda informācija par iedarbību, kas apkopota no dažādiem dzīves cikla
posmiem. Reģionālā iedarbība sastāv fona iedarbības, ņemot vērā visus avotus, proti, visus
lietošanas veidus visos dzīves cikla posmos. Kombinētā, plaši izplatītā iedarbība attiecas uz
paredzamo iedarbības koncentrāciju vietējā vidē (standarta pašvaldības pilsētā), ja tiek ņemta
vērā vielas izdalīšanās no visiem izplatītajiem lietošanas veidiem, t.i., patērētāju lietošanas
veidiem un plaši izplatītajiem profesionālajiem lietošanas veidiem, kā arī lietošanas ilgums. Lai
iegūtu vairāk informācijas, aplūkojiet rokasgrāmatu R.16.
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Lai norādītu šo informāciju, Jums ir jāizveido ieraksts. Iespējams, ka Jums būs jāizveido
vairāki ieraksti, ja:




Jūs savam novērtējumam esat izveidojis novērtējuma struktūras (skatīt sadaļu 9.3). Šajā
gadījumā izveidojiet atsauci uz attiecīgo novērtējuma struktūru laukā Exposure related to
(Iedarbība saistīta ar) (attiecīgā gadījumā atlasiet novērtējuma struktūru);
Jūs esat galvenais reģistrētājs un iesniedzat divus CSR: vienu kopīgo CSR, kurā iekļauta
lietošanas veidu daļa kopīgajā reģistrācijas dokumentācijā, un vienu CSR savām
vajadzībām, uz ko neattiecas kopīgais CSR. Šādā gadījumā laukā Exposure related to
(Iedarbība saistīta ar) (attiecīgā gadījumā atlasiet CSA veidu) norādiet, vai vērtības ir
attiecināmas Jūsu paša CSA, vai arī kopīgajam CSA.

Ziņojiet par kopējo vielas izdalīšanās apjomu ūdenī, gaisā un augsnē. Tas attiecināms uz vielas
izdalīšanos no visiem lietošanas veidiem reģionālā mērogā pirms bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas, jo tas atbilst vides novērtējuma standarta iznākumam, izmantojot izdalīšanās
aplēses rīku EUSES.
Pēc tam sniedziet ziņas par paredzamo iedarbības koncentrāciju vidē (PEC) reģionālā mērogā
par katru sektoru sekojošajos laukos. Lai izvērtētu šo vērtību, katrai PEC norādiet, kura
metode tika izmantota.
Beigās ziņojiet par ūdenī un augsnē iegūtajām PEC, apvienojot vielas izdalīšanos vietējā
mērogā no visiem plaši izplatītajiem lietošanas veidiem.

9.7.

4., 5., 6., 7. un 8. iedaļa. Parametru iedaļas

Šajā nodaļā sniegtas norādes par svarīgākajiem aspektiem, aizpildot 4. līdz 8. iedaļu. Šeit Jūs
atradīsiet norādījumus, kā ievadīt informāciju 4. līdz 8. IUCLID iedaļā par zinātniskajiem
pētījumiem, kas veikti atbilstoši REACH regulas VII līdz X pielikumā norādītajām prasībām (un
to pielāgojumiem atbilstoši XI pielikumā norādītajām prasībām):






4.
5.
6.
7.
8.

iedaļa Fizikāli ķīmiskās īpašības;
iedaļa. Aprite un ceļi vidē;
iedaļa. Ekotoksikoloģiskā informācija;
iedaļa. Toksikoloģiskā informācija;
iedaļa Analītiskās metodes.

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

Papildinformācija


Lai saņemtu turpmāku atbalstu par dažādiem IUCLID laukiem un iedaļām, dodieties uz
IUCLID iekļauto palīdzības sistēmu, nospiežot IUCLID laukā F1, kas ļaus Jums
i.

nolasīt laukam specifisko palīdzības tekstu un izskaidros, kā lietot šos laukus;

ii. atrast informāciju par dažādām IUCLID funkcijām, kas attiecas uz šīm iedaļām,
piemēram, literatūras atsauces un testa materiālu sarakstus.


Lai aplūkotu parametru prasības, kādas noteiktas REACH regulas pielikumā (tonnāžas
diapazons), un informāciju, kas verificēta pilnīguma pārbaudes laikā, lūdzu, aplūkojiet
iesniegtajā dokumentācijā pielikumus „Pārskats par iesniegtās dokumentācijas pilnīguma
pārbaudi, ko veic ECHA” un „Pārskats par šīs rokasgrāmatas parametru un informācijas
prasībām”.



Turklāt Jūs varat atrast detalizētu aprakstu par informācijas prasībām saskaņā ar REACH
regulu:
i.

Vadlīnijas par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu:
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment);

ii. Praktiskās rokasgrāmatas: (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides) .

9.7.1.

Jēdzieni

REACH regula paredz, ka reģistrācijas dokumentācijā fizikālķīmiskajai, ekotoksikoloģiskajai un
toksikoloģiskai informācijai, kā arī visai attiecīgajai pieejamai informācijai, jābūt iekļautai
izpētes kopsavilkumu vai izvērstas izpētes kopsavilkuma veidā, kas izriet no pielikuma VII-X
prasībām. Datubāzē IUCLID (izvērstu) pētījumu kopsavilkumi tiek norādīti elektroniskā
formātā, ko sauc par parametru pētījuma ierakstiem, kuru pamatā ir Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD) izstrādātas saskaņotās veidnes. Šajā nodaļā tiks izmantoti
turpmāk minētie jēdzieni.
Izvērsta pētījuma kopsavilkums (RSS)14
Izvērsta pētījuma kopsavilkums ir detalizēts pilna pētījuma ziņojuma mērķu, metožu, rezultātu
un secinājumu kopsavilkums, kurā ir pietiekama informācija, lai varētu neatkarīgi novērtēt
izpēti, samazinot nepieciešamību iepazīties ar pilnu pētījuma ziņojumu.
Izpētes kopsavilkums15
Izpētes kopsavilkums ir pilna pētījuma ziņojuma mērķu, metožu, rezultātu un secinājumu
kopsavilkums, kurā ir pietiekama informācija, lai varētu neatkarīgi novērtēt izpēti.

Parametru izpētes protokols

14
15

REACH regulas 3. panta 28. punkts
REACH regulas 3. panta 29. punkts
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Parametru izpētes protokols ir IUCLID dokuments, kurā saglabāta izvērsta pētījuma
kopsavilkuma vai pētījuma kopsavilkuma informācija, vai testēšanas priekšlikumi vai
atteikšanās no testa veikšanas.

Parametru novērtējuma kopsavilkumi
Parametru novērtējuma kopsavilkums ir IUCLID dokuments, kurā apkopota parametru izpētes
protokolu informācija, lai sniegtu vērtējumu par visiem apkopotajiem datiem attiecīgajā
parametru iedaļā.

9.7.2.

Kā aizpildīt parametru izpētes protokolus?

IUCLID Parametru izpētes protokoli nodrošina strukturētu veidu, kādā aizpildīt informāciju par
katru parametru. Atkarībā no izvēlētās pieejas informācijas prasību aizpildīšanai saskaņā ar
REACH regulas VII-X pielikumu un pieejamajiem datiem, var būt svarīgas dažādas parametru
izpētes protokolu daļas. Iesākumā var identificēt trīs veidu pieejas.
Pētījums, tostarp alternatīvas metodes: informācijas prasības izpilda, norādot vienu vai
vairākus izpētes kopsavilkumus vai izvērsta pētījuma kopsavilkumus, kuri tiešā vai netiešā
veidā (veicot pielāgošanu) sniedz informāciju par parametru.
Testēšanas priekšlikums: REACH regulas IX–X pielikumā paredzētajai izpētei ir jāiesniedz
testēšanas priekšlikums, ja nav pieejams derīgs testa rezultāts. Ikreiz, kad tiek iesniegti
testēšanas priekšlikumi, kuros paredzēts izmantot mugurkaulniekus, lai pierādītu testa ar
dzīvniekiem izmantošanu kā pēdējo līdzekli, jānorāda apsvērumi par pielāgojumiem saskaņā ar
REACH regulas pielikumu 2. sleju un XI pielikumu par informācijas prasībām.
Atbrīvojums no datu iesniegšanas: Attiecas uz pētījumiem, kuri nav jāveic saskaņā ar īpašiem
noteikumiem par VII-X vai XI pielikumā noteikto principu pielāgojumiem. Atbrīvojums no datu
iesniegšanas parasti attiecas uz vielas īpašībām vai tās lietošanas veidu un iedarbības
informāciju, kura ir jāpierāda tajā pašā vai citā reģistrācijas dokumentācijas iedaļā.
Izmantojot vienu no iepriekš minētajām pieejām, jāizpilda ikviena informācijas prasība. 2.
tabula parāda attiecīgās parametru izpētes protokola daļas, kuras jāaizpilda par katru pieeju.
Ikvienai parametru izpētei ir jāatbilst vienai no iepriekš minētajām metodēm; vienā
protokolā nav iespējams apvienot vairākas pieejas. Tomēr ir iespējams, ka parametram
var būt nepieciešams vairāk nekā viens parametru izpētes protokols, piemēram, ja
informācija tiek sniegta, izmantojot analoģijas principa pieeju.

2. tabula.

Attiecīgās parametru izpētes protokolu daļas vienai pieejai

Parametru izpētes protokols

Izpētes
kopsavilkums

Atbrīvojums no
datu
iesniegšanas

Testēšanas
priekšlikums

I

Administratīvie dati

X

X

X

II

Datu avots

X

III

Materiāli un metodes

X

X

IV

Testu materiāli

X

X

V

Rezultāti un diskusijas

X

VI

Vispārējas piezīmes, pielikumi

X

VII

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi

X

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

Lai sniegtu ziņas par analoģijas principa pieeju, izlasiet informāciju 9.7.3. nodaļā Kā datubāzē
IUCLID ziņot par analoģijas principa pieeju

Administratīvie dati
Parametru izpētes protokola administratīvo datu daļu izmanto, lai apkopotu protokola mērķi —
vai tajā ir iekļauta informācija no pētījuma, vai tas ir testēšanas priekšlikums vai atbrīvojums
no datu iesniegšanas — un galveno kontekstuālo informāciju par izvēlēto pieeju. 3. tabulā
norādīti administratīvās datu daļas lauki un to saistība ar pieejām, kas izklāstītas 2. tabulā.
Lauku nosacījuma formatēšana palīdzēs novērst galvenās neatbilstības; piemēram, ja
parametru pētījuma protokols tika norādīts kā pētījums, lauki, kuros jānorāda
atbrīvojums no datu iesniegšanas, kļūst neaktīvi.

3. tabula.

Administratīvo datu bloka lauki vienai pieejai
Izpētes
kopsavilkums

Atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Testēšanas priekšlikums

Parametrs

X

X

X

Informācijas veids

X

Pētījuma atbilstība

X

Izvērsta pētījuma kopsavilkums
Izmantots klasificēšanas nolūkam
Izmantots DDL nolūkam

X

Pētījuma periods

X

Ticamība

X

Ticamības pamatojums, iesk.
trūkumus

X

X

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

X

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

X

Izvēlētā informācijas veida
pamatojums

X

Pievienots pamatojums

X

X

Savstarpējā atsauce

X

X

X
X

Lai sniegtu ziņas par analoģijas principa pieeju, izlasiet informāciju 9.7.3. nodaļā Kā datubāzē
IUCLID ziņot par analoģijas principa pieeju
Parametrs
Visos parametru izpētes protokolos, neatkarīgi no tā, vai tajos norādīti izpētes kopsavilkumi,
atbrīvojums no datu iesniegšanas vai testēšanas priekšlikumi, Jums ir jānorāda attiecīgais
parametrs. Vairākās IUCLID iedaļās ir ietvertas vairākas informācijas prasības saskaņā ar
REACH regulas prasībām; šis lauks ļauj atsaukties uz konkrētu informācijas prasību, kas
noteikta REACH regulas pielikumos.
Informācijas veids
Lauku Type of information (Informācijas veids) lieto, lai norādītu, kāda veida informācija tiek
izmantota (izvērstā) izpētes kopsavilkumā, par kuru ziņots parametru izpētes protokolā:
eksperimentālie dati, analoģijas principa pieeja vai, piemēram, kvantitatīvais struktūras

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

75

76

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

2.0. redakcija

aktivitātes attiecības modelis (QSAR). Tāpat šo lauku izmanto, lai norādītu, vai parametru
izpētes protokols attiecas uz testēšanas priekšlikumu; līdz ar to Jums ir jāatlasa experimental
study planned (plānota eksperimentāla izpēte) vai experimental study planned (based on readacross) (plānota eksperimentāla izpēte (kuras pamatā ir analoģijas principa pieeja).
Pētījuma atbilstība
Izmantojiet izvēles saraksta lauku Adequacy of study (Pētījuma atbilstība), lai norādītu, kā
(izvērstais) izpētes kopsavilkums, par kuru ziņots parametru izpētes protokolā, tiek izmantots
informācijas prasību izpildīšanai attiecībā uz reģistrēto vielu un turpmāko bīstamības
novērtējumu. Šai sakarā Jums ir jāatlasa vienu no šīm iespējām:


pamatizpēte ir izpēte, kas ir atzīta par vispiemērotāko, lai raksturotu parametru
kvalitātes, pilnīguma un datu reprezentativitātes izpratnē. Pamatizpētei ir jābūt atbilstīgai
izvērstās izpētes kopsavilkumam, kas tiek izmantots bīstamības novērtējumā. Pamatizpētes
var būt vairākas, ja saistībā ar doto informācijas prasību ir pieejami vairāki rezultāti.
Vielām, par kurām pieejami vairāk nekā viena pētījuma dati, pētījums(-i), kas rada
vislielākās bažas, parasti ir jāizmanto kā pamatizpēte vielas novērtējumā. Gadījumā, ja par
pamatizpēti tiek izmantots cits pētījums, skaidrā veidā ir jādokumentē iemesli (skatiet
izvēli disregarded due to major methodological deficiencies (nav ņemts vērā sakarā ar
nozīmīgas metodikas trūkumiem).



Atbalsta pētījums sniedz noteiktu papildu informāciju pamatizpētes secinājumu atbalstam.



Pierādījumu izvērtējumu atlasa, lai norādītu, ka parametru izpētes protokols atbalsta
pierādījumu izvērtējumu pieeju. Pierādījumu izvērtējumu pieejas pamatā ir vairāku
parametru izpētes protokolu iesniegšana par vienu un to pašu parametru. Pierādījumu
izvērtējuma izmantošana nozīmē, ka nepastāv neviens vienots pētījums par atbilstošu
kvalitāti un ticamību, un ka ir nepieciešama informācija no vairākiem neatkarīgiem
avotiem, lai varētu izdarīt secinājumus par konkrētām vielas īpašībām. Laukā Justification
for type of information (Izvēlētā informācijas veida pamatojums) var norādīt īsu
pamatojumu, kāpēc tiek izmantots konkrētais ieraksts.



Nav ņemts vērā sakarā ar nozīmīgas metodikas trūkumiem ir izpētes veids, kas norāda
lielākas bažas nekā pamatizpēte, tomēr to neizmanto par pamatizpēti sakarā ar trūkumiem
metodikā vai dokumentācijā. Atlasiet šo izvēles saraksta vērtību, lai norādītu pamatojumu,
kāpēc potenciāli kritiskais rezultāts netika izmantots bīstamības novērtējumā.
Argumentācijas rindiņas jāievada laukā Rationale for reliability incl. deficiencies (Ticamības
pamatojums, iesk. trūkumus) kopā ar atbilstošu ticamības rezultātu.



Cita informācija ir cita pieejamā informācija, kas tiešā veidā neatbalsta secinājumus par
parametru, un kas neattiecas uz disregarded due to major methodological deficiencies (nav
ņemts vērā sakarā ar nozīmīgas metodikas trūkumiem) kritērijiem, jo, piemēram, pētījums,
kas netiek ņemts vērā, neuzrāda lielākas bažas salīdzinājumā ar pamatizpēti.

Visiem parametru izpētes protokoliem, kuri norādīti iedaļās, kuras atbilst REACH regulas
pielikumiem, un kuri ir norādīti kā pamatpētījums vai pierādījumu izvērtējums, ir jāveic pilna
pilnīguma pārbaude. Lai pamatotu parametra novērtējumu, pēc iespējas vairāk jāaizpilda citi
izpētes kopsavilkumu veidi.
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Ticamība un ticamības pamatojums (iesk. trūkumus)
Norādiet laukā Reliability (Ticamība) (izvērstās) izpētes kopsavilkuma, kas norādīts parametrā,
ticamības rezultātu, un norādiet ticamības pamatojumu.
Atbrīvojums no datu iesniegšanas
Ja uz Jums attiecas atbrīvojums no informācijas prasībām saskaņā ar REACH regulas VII-X vai
XI pielikumu (2. vai 3. sadaļa), Jums tas ir jānorāda laukā Data waiving (Atbrīvojums no datu
iesniegšanas).
Izvēles sarakstā atlasiet šim atbrīvojumam pamatojumu, piemēram, study technically not
feasible (izpētes veikšana tehniski nav iespējama), ja šim parametram to nevar pārbaudīt
vielas īpašību dēļ; vai arī study scientifically not necessary / other information available
(pētījums no zinātniskā viedokļa nav nepieciešams/pieejama cita informācija), ja pastāv
informācija, kas apliecina, ka nav nepieciešams veikt pētījumu.
Pēc tam izvēles saraksta laukā Justification for data waiving (Pamatojums atbrīvojumam no
datu iesniegšanas) Jums ir jānorāda detalizēts pamatojums, kāpēc pētījums netika veikts.
Izvēles saraksts sastāv no standarta frāzēm attiecībā uz atbrīvojumu no datu iesniegšanas, kas
parametram ir specifiskas un to pamatā galvenokārt ir konkrēti noteikumi saskaņā REACH
regulas VII-X pielikuma 2. sleju. Paturiet prātā, ka standartizēto frāžu pieejamība nenozīmē,
ka pamatojums atbrīvojumam no datu iesniegšanas šajā izvēles sarakstā ir obligāti
piemērojams Jūsu konkrētajā gadījumā. Frāzes ir paredzētas, lai Jums palīdzētu dokumentēt
savu lēmumu. Reģistrētājam vienmēr ir pašam jāizanalizē sava situācija un jāizlemj, vai šis
atbrīvojums ir piemērojams.
Ja Jūs uzskatāt, ka atbrīvojums no datu iesniegšanas ir pamatots attiecībā uz konkrētām
informācijas prasībām, taču nav pieejama piemērota standarta frāze tā norādīšanai, izvēles
saraksta laukā Justification for data waiving (Pamatojums atbrīvojumam no datu iesniegšanas)
ir pieejama arī opcija Other: (Cits) Atlasot šo opciju, skaidri dokumentējiet atbrīvojuma
pamatojumu saskaņā ar REACH regulu blakus esošajā teksta laukā.
Izvēlētā informācijas veida pamatojums
Izmantojiet lauku Justification for type of information (Izvēlētā informācijas veida
pamatojums) un tam sekojošo pielikumu, lai saglabātu dokumentāciju, kas ir īpaši svarīga
norādītajam informācijas veidam. Laukā ir pieejamas veidnes teksta ievadīšanai brīvā formātā,
lai lietotājs varētu norādīt attiecīgos punktus. Šajā laukā it īpaši ir paredzēts ievadīt
informāciju, ja parametru izpētes protokola informācijas veids ir:


experimental study planned (plānota eksperimentāla izpēte): gadījumā, ja tiek ierosināts
veikt testus ar mugurkaulniekiem, pielāgošanas iespēju apsvērumi. Ņemiet vērā, ka šī
informācija vienmēr tiks publicēta.



experimental study planned (based on read-across) (plānota eksperimentāla izpēte (kuras
pamatā ir analoģijas principa pieeja): gadījumā, ja tiek ierosināts veikt testus ar
mugurkaulniekiem, pielāgošanas iespēju apsvērumi. Ņemiet vērā, ka šī informācija vienmēr
tiks publicēta.



(Q)SAR (kvantitatīvā struktūras un aktivitātes sakarība): parametram specifiska
dokumentācija prognozes noteikšanai.



read-across based on grouping of substances (category approach) (analoģijas princips,
kura pamatā ir vielu sagrupēšana (kategorijas pieeja): izmantojot analoģijas principa
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pieeju.analoģijas balstās uz vielu grupēšanai (kategorija pieeja): parametram specifiska
dokumentācija.


read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (analoģijas
princips pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai surogāts): parametram specifiska
dokumentācija.

Turklāt, ja parametru izpētes protokolam pētījuma atbilstība Adequacy of study ir norādīta kā
weight of evidence (pierādījumu izvērtējums), šajā laukā var norādīt īsu pamatojumu, kāpēc
šajā sakarā tiek izmantots attiecīgais protokols.
Savstarpējā atsauce
Izmantojiet lauku Cross reference (Savstarpējā atsauce), lai vienā un tajā pašā IUCLID iedaļā
izveidotu saisti starp parametru izpētes protokolu un citiem protokoliem vai citām iedaļām, kas
pieder pie tās pašas datu kopas. Tā, piemēram, izmantojiet lauku:


ieraksta par atbrīvojumu no datu iesniegšanas veikšanai, lai norādītu parametru izpētes
protokolu, kurā sniegta attiecīgā informācija, ko izmanto par pamatu atbrīvojumam no datu
iesniegšanas (Atbrīvojums no datu iesniegšanas: study scientifically not necessary / other
information available) (pētījums no zinātniskā viedokļa nav nepieciešams/pieejama cita
informācija),



lai izveidotu saiti starp analoģijas principa mērķa ierakstu un avota ierakstu (Informācijas
veids: read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate)
(analoģijas princips pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai surogāts); plašāku
informāciju aplūkojiet 9.7.3. nodaļā Kā ziņot par analoģijas principa pieeju datubāzē
IUCLID).
Veicot parametru izpēti saskaņā ar REACH regulas VII līdz X pielikuma
prasībām, piemēro turpmāk minētos pamatnosacījumus:


Katrai prasībai, kas ir norādīta REACH regulas VII–X pielikuma 1. slejā, ir jāatbilst
vismaz vienam pabeigtam parametra izpētes ierakstam IUCLID.



Ja attiecībā uz pieprasīto parametru nav iesniegti nekādi atbrīvojumi no datu
iesniegšanas, testēšanas priekšlikumi, pamatizpētes vai pierādījumu izvērtējums,
parametru uzskata par nepilnīgu.



Visiem atbrīvojumiem no datu iesniegšanas, testēšanas priekšlikumiem, pierādījumu
izvērtējumam un pamatizpētei ir jābūt pilnīgiem. Līdz ar to, ja vienam parametram ir
vairāk nekā viena pamatizpēte, tad visām šīm pamatizpētēm ir jābūt pilnīgām; tas
attiecas arī tad, ja minētajā pielikumā parametrs nav nepieciešams.



Parametra izpētes protokols nevar vienlaikus būt atbrīvojums no datu iesniegšanas,
pārbaudes priekšlikums un/vai izpētes kopsavilkums.
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Datu avots
Parametru izpētes protokola datu avotu daļā ietverta informācija par datu bibliogrāfisko atsauci
un piekļuvi datiem (skatīt arī nodaļu Literatūras atsauce).
Atsauce
Lai iekļautu atsauci Reference, uzklikšķiniet uz pogas
i.

.

Esošās atsauces varat atrast savā datubāzē IUCLID, atvērtajā dialoga logā ievadot
meklēšanas kritērijus, piemēram, autoru vai ziņojuma datumu, un noklikšķinot uz
Search (Meklēt). Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet atbilstošo atsauci un
uzklikšķiniet uz Assign (Piesaistīt).

ii. Vai arī Jūs varat izveidot jaunu atsauci, dialoga loga apakšējā daļā uzklikšķinot uz
pogas New (Jauns), ievadot informāciju un uzklikšķinot uz Save (Saglabāt).
Sniegtu par atsauci pietiekamu informāciju, lai to varētu pārbaudīt.
Piekļuve datiem
Izmantojiet lauku Data access (Piekļuve datiem), lai norādītu saistību ar sniegto pētījuma
informāciju; piemēram, vai Jūs esat datu īpašnieks, vai arī Jums ir piekļuves pilnvara šai
informācijai. Ja atlasāt data submitter has permission to refer (datu iesniedzējam ir piekļuves
atļauja), tad Jums blakus esošajā laukā ir jānorāda paziņojums atbilstoši ECHA sniegtajām
instrukcijām kopā ar piekļuves pilnvaru.

Materiāli un metodes
Informācija par materiāliem un metodēm ir būtiska (izvērstās) izpētes kopsavilkumiem un
testēšanas priekšlikumiem.
Pārbaudes vadlīnijas
Gan parametru izpētes protokolos, kuros norādīti (izvērstās) izpētes kopsavilkumi, gan arī
testēšanas priekšlikumos Pārbaudes vadlīniju tabulas Vadlīniju laukā ir jānorāda izmantotās
pārbaudes vadlīnijas (vai pārbaudes vadlīnijas, kuras tiks izmantotas) pētījumā. Ja nav
iespējams norādīt nevienu testēšanas vadlīniju (piemēram, tāpēc, ka pētījumam nav pētījuma
vadlīniju, vai tāpēc, ka tika izmantota (Q)SAR), vai, ja izdarāt atkāpes no norādītajām
vadlīnijām, laukā Principles of method if other than guideline (Metodes principi, ja nav
vadlīniju) jānorāda testa protokola vai metodes principu apraksts. Šīs informācijas ievadīšanai
ir pieejama veidne.
Atbilstība LLP
Parametru izpētes protokolos, kuriem 5. iedaļā Environmental fate and pathways (Aprite un
ceļi vidē), 6. iedaļā Ecotoxicological information (Ekotoksikoloģiskā informācija) un 7. iedaļā
Toxicological information (Toksikoloģiskā informācija) informācijas veids ir norādīts kā
eksperimentālais pētījums, jānorāda, vai pētījums atbilst labas laboratorijas prakses principiem
(LLP) saskaņā ar Direktīvu Nr. 2004/10/EK. To var izdarīt, atlasot vienu no šīm opcijām:
izvēles sarakstā GLP compliance (Atbilstība LLP) atlasot yes (incl. certificate) (jā (iesk.
sertifikātu)), yes, (jā) no (nē) vai not specified (nav precizēts).
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Ņemiet vērā, ka saskaņā ar REACH regulas 13. panta 4. punktu, ekotoksikoloģiskos un
toksiskuma testus, kas veikti pēc 2008. gada 1. jūnija, ir jāveic saskaņā ar LLP, ko paredz
REACH reģistrācijas prasības.
Katrā parametru izpētes protokolā, kurā pētījums norādīts kā „Atbilstība LLP”, obligāti jānorāda
testēšanas laboratorijas kontaktinformācija. Šim nolūkam atsauces tabulas laukā Testing
laboratory (Testēšanas laboratorija) vismaz vienā ierakstā jābūt norādītai informācijai par
nosaukumu, adresi un valsti.
Type of method, Test type, Type of study, Type of assay (Metodes veids, testa veids, pētījuma
veids, pārbaudes veids) (atkarībā no iedaļas)
Šajos laukos Jums ir jānorāda izmantotā specifiskā metode vai veiktais tests.

Testa materiāls
Lauki, kuri atrodas zem apakšpozīcijas Test material (Testa materiāls), parametru izpētes
protokoliem, kuros ietverti (izvērstās) izpētes kopsavilkumi un testēšanas priekšlikumi, ir
būtiski.
Lauks Test material information (Informācija par testa materiālu) ir lauks, kurš satur saiti,
kurā testa materiāla ierakstam, kas atbilst pētījumā izmantotajam testa materiālam (vai to
plāno izmantot ierosinātajā pētījumā) ir izveidota saite (skatīt nodaļu Testa materiāls).
Informācijā, kas norādīta testa materiāla ierakstā, jābūt norādītiem datiem par testa
materiālu, jo šis materiāls tika izmantots pētījumā kā testēšanas sistēmas izejmateriāls pirms
sagatavošanas pasākumu veikšanas šī materiāla pārveidei tādā formā, kādu faktiski izmanto
eksperimentā. Katrā eksperimentā testa materiāls, iespējams, tika papildus apstrādāts pirms
tā lietošanas vai ievadīšanas izmēģinājuma dzīvniekos. Informācija par šo papildu pārstādi ir
pētījumam specifiska, tādēļ to jānorāda atbilstošā parametra izpētes protokola laukā Specific
details on test material used for the study (Specifiska informācija par testa materiālu, ko
izmanto pētījumā), vai attiecīgajos laukos, kas saistīti ar pētījuma veidu.
Lai izveidotu testa materiāla informācijas ierakstam saiti:
uzklikšķiniet uz ķēdes ikonas
par testa materiālu) galā.
i.

, kura atrodas lauka Test material information (Informācija

Esošos testa materiālus varat atrast savā datubāzē IUCLID, atvērtajā dialoga logā
ievadot meklēšanas kritērijus un uzklikšķinot uz Search (Meklēt). Meklēšanas
rezultātu sarakstā atlasiet atbilstošo testa materiālu un uzklikšķiniet uz Assign
(Piesaistīt).

ii. Vai arī Jūs varat izveidot jaunu testa materiāla informācijas ierakstu, dialoga loga
apakšējā daļā uzklikšķinot uz pogas New (Jauns), ievadot informāciju un
uzklikšķinot uz Save (Saglabāt).
Testa materiāla ieraksts sastāv no tabulas, kurā ziņot par testa materiāla sastāvu, izmantojot
sasaistīto standartvielu un koncentrācijas diapazonu laukus. Tāpat tas satur laukus, kuros ziņot
par testa materiāla formu un ievadīt informāciju par testa materiālu.
Norādiet informāciju par testa materiālu tik daudz, cik tā ir pieejama un būtiska; tomēr kā
minimums ir jābūt norādītai vismaz vienai sastāvdaļai, izveidojot saiti ar standartvielu, kas
satur standarta identifikatorus (EC, CAS un/vai IUPAC).


Pozīcijā experimental robust study summary (eksperimentālās izvērstās izpētes
kopsavilkums) jābūt norādītai detalizētai informācijai par testa materiāla sastāvu, savukārt
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pozīcijā study summary based on handbook information (izpētes kopsavilkums,
pamatojoties uz rokasgrāmatas informāciju) informācija par testa materiālu var nebūt tik
detalizēta.


Ziņojot par QSAR pētījuma rezultātiem, testa materiālam ir jāatbilst struktūrai, par kādu
norādītas prognozes. Parasti QSAR prognozes sagatavo, izmantojot smalkas molekulārās
struktūras, un līdz ar to nav jādefinē koncentrācijas diapazons. Tā vietā reģistrētājs var
norādīt jaunā laukā Composition / purity: other information (Sastāvs/tīrība: cita
informācija), ka tīrības jēdziens nav piemērojams pētījumam, kas veikts ar datorsimulācijas
palīdzību. Turklāt QSAR pētījumu gadījumā testa materiālam pararsti tiek piesaistīta tikai
viena standartviela. Šajā standartvielā ir jābūt iekļautam SMILES pieraksta veidam vai
InChI, ar kuru tika sastādīta prognoze.



Attiecībā uz pozīciju read-across target record (analoģijas principa mērķa ieraksts) (skatīt
9.7.3. nodaļu Kā datubāzē IUCLID ziņot par analoģijas principa pieeju), testa materiāls ir
jāattiecina uz analoģijas principa pieejas mērķi. Eksperimentāli testētais materiāls(-i)
jānorāda avota izpētes kopsavilkumu ierakstā (analogs) vai kategorijas locekļa vielas
ierakstos (kategorija)



Attiecībā uz ierakstu, kas atbilst testēšanas priekšlikumam, identificējiet testa materiālu
tiktāl, ciktāl zināms.

Ir svarīgi atzīmēt, ka ir jānorāda visas testa materiāla novirzes no reģistrētās vielas vērtībām
(piemēram, atšķirīgs piemaisījumu daudzums). Turklāt ir jāizanalizē visi iespējamie apstākļi,
kuru rezultātā testā var tikt iegūta šāda novirze, un par to ir jāziņo pozīcijā Overall remarks
(Vispārējas piezīmes), kas ir parametru izpētes protokola pielikumu daļa.
Izmantojiet lauku Specific details on test material used for the study (Specifiska informācija
par testa materiālu, ko izmanto pētījumā), lai norādītu jebkuru pētījumam specifisku
informāciju par testa materiālu, piemēram, testa materiāla partijas numuru un apstrādi pirms
testēšanas.
Sniedziet visu pieejamo informāciju par pētījuma veidu, izmēģinājuma dzīvniekiem, testēšanas
sistēmām un citām materiālu un metožu daļu apakškategorijām.

Rezultāti un diskusijas
Visos parametru izpētes protokolos jāaizpilda rezultātu un diskusiju daļa, kas atbilst (izvērtās)
izpētes kopsavilkumam. Rezultātu daļas struktūra var mainīties atkarībā no parametra
sadaļas; kopumā tā sastāv no vienas vai vairākām tabulām, kurās apkopoti rezultāti, un
laukiem, kuros norādīti citi novērojumi, kas saistīti ar konkrētu parametru.
Parasti ir tā, Jums vienmēr ir jāaizpilda rezultātu tabula; obligāti aizpildāmos laukus, kas
nepieciešami katrai iedaļai, var aplūkot šīs rokasgrāmatas pielikumā „Pārskats par iesniegtās
dokumentācijas pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA”. Ikreiz, kad testā tiek noteikts rezultāts, to
ir jānorāda kopā ar attiecīgo informāciju par parametriem un testēšanas apstākļiem,
piemēram, pH un temperatūra. Ja tests tika veikts (piemēram, informācijas prasības tika
izpildītas), taču rezultātu nevarēja noteikt, par to ir jāziņo laukā Remarks on result (Piezīmes
par rezultātu).
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32. attēls. Piemērs, kā rezultātu tabulā aizpildīt datus par uzliesmojošām cietām
vielām 4.13. iedaļā — uzliesmojamība, ja rezultātu noteica testā

33. attēls. Piemērs, kā rezultātu tabulā aizpildīt datus par uzliesmojošām cietām
vielām 4.13. iedaļā — uzliesmojamība, ja rezultātu nevarēja noteikt testā

Norādiet RTF formātā jebkuru citu informāciju par rezultātiem, iesk. tabulas , papildu
informāciju par rezultātiem, piemēram, atsevišķiem mērījumiem, kas ir ziņoto galveno
rezultātu pamatā, un attiecīgā gadījumā jebkuras koncentrācijas/devas reakcijas attiecību.
Visus pētījuma rezultātus ir jānorāda iedaļā Results and discussion (Rezultāti un
diskusijas). Informācijā nav jāiekļauj iegūto rezultātu interpretācija vai analīze
klasifikācijas mērķiem.

Vispārējas piezīmes, pielikumi
Norādiet šajā laukā iegūto rezultātu interpretāciju vai analīzi, piemēram, sakarā ar novirzēm
testa vadlīnijās, vielas īpašību attiecībām ar testa metodes piemērojamām robežvērtībām vai
citiem faktoriem, kas var būt ietekmējuši iegūtos rezultātus vai to kvalitāti. Iekļaujiet
pamatojuma skaidrojumu, kuram nepieciešama testa rezultātu interpretācija konkrētā veidā.
Papildu informāciju var norādīt tabulā Attached background material (Pievienotā
pamatinformācija).

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi
Pozīcijā Applicant’s summary and conclusion (Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi) ziņojiet
par pētījuma galvenajiem secinājumiem. Izmantojiet lauku Interpretation of results (Rezultātu
interpretācija), kur tas ir pieejams, lai norādītu, kāda pētījumā novērotajai ietekmei ir saistība
ar klasificēšanas un marķēšanas kritērijiem. Atkarībā no iedaļas sniedziet skaidrojumus, kā
rezultāti ietekmē testa materiāla izplatīšanos vidē un organismā (piemēram, virsmas
spraigums), un kā tie ietekmē riska novērtējumu. Laukā Validity criteria fulfilled (Validitātes
kritēriji izpildīti), norādiet, vai izmantotās testēšanas metodes validitātes (vai arī
kvalitātes/atkārtojamības) kritēriji tika izpildīti par katru izmantoto OECD un EC pārbaužu
vadlīniju; ņemiet vērā, ka datiem, kas iekļauti parametru izpētes protokolā, ir jāpamato atlase.
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Kā ziņot par analoģijas pieeju datubāzē IUCLID?

Analoģijas pieeja nozīmē, ka informāciju, kas iegūta par vienas vai vairāku ķīmisko vielu
parametriem (avots), izmanto, lai prognozētu informāciju par citu ķīmisko vielu (mērķis) tam
pašam parametram, kad ķīmisko vielu īpašības tiek uzskatītas par līdzīgām. Izmantojot
analoģijas pieeju, lai izpildītu informācijas prasības, ir jānorāda gan ķīmisko avotvielu
eksperimentālā informācija, gan analoģijas pieejas paredzējuma iznākums mērķa ķīmiskajai
vielai.
Datubāzē IUCLID avota ieraksti parasti ir parametru izpētes protokoli, kuriem laukā Type of
information (Informācijas veids) norādīta pozīcija experimental study (eksperimentālā izpēte).
Tie ir jānorāda tieši, sasaistot ar vielas datu kopu (analoga pieeja), vai kā kategorijas locekļu
datu kopu daļa (kategorijas pieeja). Parametru izpētes protokoli, kuriem laukā Type of
information (Informācijas veids) norādīta opcija read-across based on grouping of substances
(category approach) (analoģijas princips, kura pamatā ir vielu sagrupēšana (kategorijas
pieeja)) vai read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate)
(analoģijas princips pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai surogāts), tiek uzskatīti par
mērķa ierakstiem. Mērķa protokoli dokumentē analoģijas principa iznākumu pēc avotvielas(ām) (analoga pieeja) vai ķīmisko vielu grupēšanas (kategoriju pieeja).
Dokumentācijā, kurā iekļauta analoģijas pieeja, jābūt norādītai gan mērķa, gan arī avota
informācijai16. Tālāk ir sniegti norādījumi, kā ziņot par kategorijas un analoģijas pieeju un kā
aizpildīt analoģijas pieejas mērķa ierakstus.
Read-across based on grouping of substances (category approach) (Analoģijas princips, kura
pamatā ir vielu sagrupēšana (kategorijas pieeja)
Mērķa dati: ir jānorāda katrs parametru izpētes protokols saistībā ar reģistrēto vielu, kurā
dokumentēts analoģijas pieejas informācijas rezultāts pēc reģistrētās vielas kategorijas, ar
lauku Type of information (Informācijas veids), iestatītu uz read-across based on grouping of
substances (category approach) (analoģijas princips, kura pamatā ir vielu sagrupēšana
(kategorijas pieeja)). Skatiet tālāk detalizētus norādījumus par to, kā aizpildīt mērķa
parametru izpētes protokolu.


Avota dati: lai uzrādītu analoģijas pieejas avota informāciju, dokumentācijā ir jāiekļauj
vismaz viens kategorijas objekts un jānodrošina, ka visi ziņotie kategorijas objekti ir
pilnvērtīgi.
i.
Norādiet informāciju par kategoriju hipotēzi, piemērojamo jomu un kategorijas
pamatojumu laukā Category rationale (Kategorijas pamatojums) vai pievienojiet to
tabulā Reports (Ziņojumi).
ii.
Sasaistiet pozīciju Category members (Kategorijas locekļi), t. i., vielu datu
kopas, kas veido daļu no ķīmisko vielu kategorijas, kura pamato analoģijas principu,
ar kategorijas objektu. Kategorijas locekļu vielu datu kopām, kas nav iekļautas
reģistrācijā, ir jānorāda visa minimālā saistošā informācija par vielas identifikāciju
un/vai īpašību/parametru datiem, lai pamatotu kategorijas pieeju.

iii.
Turklāt jānorāda Category documents (Kategoriju dokumenti), kas
izmantoti analoģijas pieejai.

Tā kā, ziņojot par analoģijas principa pieeju datubāzē IUCLID 5, netika stingri ievērota analogā vai kategoriju pieeja, un tā kā analoģijas
principa pieeja līdz šim tika ziņota kopā ar avota un mērķa informācijas apkopojumu vienā ierakstā, esošie analoģijas principa pieejas ieraksti ir
pārvietoti uz datubāzi IUCLID 6, sniedzot Informācijas veida laukā norādi, ka vērtība ir pārvietota no iepriekšējās IUCLID versijas. Saskaņā ar šo
parametru izpētes protokolos pārvietotie analoģijas principa pieejas ieraksti tiks pārbaudīti saskaņā ar vispārējās pilnīguma pārbaudes
noteikumiem, un nebūs jānorāda iepriekš aprakstītā avota-mērķa pieeja. Tomēr pārredzamības un konsekvences labad ir ieteicams pielāgot
analoģijas principa pieejas ziņošanu jaunajai pieejai, tiklīdz tas būs iespējams.
16
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Read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (Analoģijas princips
pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai surogāts)


Mērķa dati: ir jānorāda katrs parametru izpētes protokols, kurā dokumentēts analoģijas
pieejas informācijas rezultāts no analoga uz reģistrēto vielu, ar lauku Type of information
(Informācijas veids), iestatītu uz read-across from supporting substance (structural
analogue or surrogate) (analoģijas princips pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai
surogāts))..



Avota dati: katram šādam mērķa protokolam ir jānorāda vismaz viens avota protokols tajā
pašā UICLID sadaļā. Avota parametru izpētes protokolam (ESR) ir jāsastāv no avotvielai
veiktās eksperimentālās izpētes (izvērsta) izpētes kopsavilkuma. Tas ir jāaizpilda tieši tāpat
kā jebkurš cits ESR, kas dokumentē eksperimentālo izpēti, un tam veic pilnu pilnīguma
pārbaudi. Ir paredzams, ka parametru izpētes protokoliem, kurus izmantota analoģijas
avota dokumentācijai, ir uzticamas (1 vai 2) izpētes, un līdz ar to par tām jāziņo ar
Adequacy of study (Pētījuma atbilstība), iestatītu uz key study (Pamatizpēte) (izņēmuma
kārtā atbilstību var iestatīt uz weight of evidence (Pierādījumu izvērtējums), ja tas ir
pamatoti).

Read-across target records (Analoģijas mērķa ieraksti)


Mērķa parametru izpētes protokoliem tiek veikta ierobežota pilnīguma pārbaude, jo mērķa
ierakstam nav būtiski saturēt informāciju par eksperimentālo izpēti, piemēram, vadlīnijām
vai ticamību. 6. tabulā ir redzams piemērs, kā aizpildīt mērķa ierakstu analoģijas principam
pēc atbalsta vielas. Mērķa ieraksti ir jāaizpilda, kā norādīts tālāk.


Administratīvie dati







Parametrs: atbilstoši norādiet parametru; parasti tas ir tāds pats kā avota izpētei(-ēm).
Pētījuma atbilstība: atbilstoši norādiet atbilstību, proti, kā izmantosiet mērķa informāciju,
lai reģistrācijas dokumentācijā izpildītu informācijas prasības. Ņemiet vērā, ka, norādot
analoģijas mērķa parametru izpētes protokolu ar atbilstību supporting study (atbalsta
izpēte), other information (cita informācija) vai disregarded study (pētījums, kas netiek
ņemts vērā), nozīmē, ka to neizmanto informācijas prasību izpildei un ka tas sniedz tikai
papildinformāciju pamata datiem.
Informācijas veida pamatojums: analoģijas principam šeit norādiet parametram raksturīgu
pamatojumu. Analoģijas principam pēc atbalsta vielas ir iespējams ievietot teksta veidni,
kuru pēc tam var pielāgot vai paplašināt pēc nepieciešamības, lai norādītu nepieciešamo
pamatojumu konkrētai analoģijas hipotēzei. Uz kategoriju balstītam analoģijas principam
šajā laukā ir jāietver ar parametru saistīti apsvērumi, bet kategorijas pamatojums ir
jānorāda kategorijas objektā. Kategorijas analoģijas principam: ja dokumentācijā pastāv
vairāki kategorijas objekti, ir arī praktiski norādīt kategorijas nosaukumu, kas pamato šo
analoģijas rezultātu.
Savstarpējā atsauce: lauks ir tikai atbilstošs analoģijas principa pieejai; norādiet šeit saiti
uz parametru izpētes protokoliem tajā pašā IUCLID iedaļā, ko izmanto kā avota izpēti(-es)
analoģijas principam.

Materiāli un metodes
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Testa materiāla informācija: norādiet šeit materiālu, kas ir analoģijas mērķis. Lai gan
analoģijas mērķa protokola testa materiāla informācija parasti atspoguļo vielu, kas ietilpst
reģistrācijā, analoģijas mērķa materiāla precīzi formulēts ziņojums ir svarīgs šādiem
iemesliem:
i.
tā kā reģistrētajai vielai bieži vien ir plašāks koncentrāciju diapazons
nekā konkrētam testa materiālam un reģistrācijā var būt norādīti vairāki tīrības profili, ir
svarīgi norādīt analoģijas mērķa materiāla pieņemto sastāvu, lai varētu novērtēt reģistrētās
vielas atbilstību;
ii.
analoģijas princips var tik pārņemts no vienas testa materiāla formas uz
citu. Šādā gadījumā analoģijas mērķa materiāla forma ir skaidri jānorāda;
iii.
ja izmanto daudzkomponentu vai UVCB vielu, mērķa materiāls var arī
norādīt uz šādas vielas komponentu grupu, kas atkarīgs no tā, kādu metodi informācijas
prasības izpildei izmanto reģistrētājs;
iv.
analoģijas procesu var izmantot, lai iegūtu rezultātus par citu vielu, nevis
reģistrēto vielu (piemēram, pārveidošanas produktu), kas ir atbilstošs drošības novērtējumam.
Rezultāti un diskusijas
 Katrai IUCLID iedaļai ir sava struktūra, kā ziņot par izpētes rezultātiem. Aizpildiet
analoģijas mērķa protokola rezultātu tabulu, norādot visu saistošo informāciju par
rezultātiem, kas iegūti, izmantojot analoģijas pieeju.
 Mērķa protokola rezultāti var būt identiski avota parametru izpētes protokolam, ja analoģija
ir viens pret vienu. Tomēr var būt atšķirības starp ķīmisko avotvielu un mērķa vielu, kas
ietekmē skaitliskos rezultātus (piemēram, molekulmasu). Ķīmisko vielu kategoriju
gadījumā paredzamā īpašība var nebūt stabila ķīmisko vielu grupā, bet atbilst tendencei.
Tāpēc ir svarīgi, ka mērķa parametru izpētes protokolā norādītais rezultāts atbilst vērtībai,
kas paredzēta analoģijas mērķa vielai pēc šādu korekciju veikšanas.
 Mērķa protokolā ir jānorāda tikai tie rezultāti, kas ir iegūtu ar analoģijas pieeju. Avota
parametru izpētes protokolā var būt arī norādīti rezultāti, kas netiek izmantoti analoģijas
pieejā; šie rezultāti nav jānorāda mērķa parametru izpētes protokolā.
Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi (nav obligāti, bet ieteicami)





Zem šī virsraksta jānorāda pieejas galvenie secinājumi.
Informācijā ir jānorāda mērķa materiāls; norādiet indikāciju, kā paredzamā ietekme ir
saistīta ar klasifikācijas un marķēšanas kritērijiem mērķa materiālam, ja pieejams
konkrētajā iedaļā, kā arī paskaidrojiet, vai rezultāti ietekmē mērķa materiāla izplatību
apkārtējā vidē un organismā.
Laukā Executive summary (Kopsavilkums) varat īsi raksturot analoģijas pieejas
pamatojumu un rezultātu piemērotību (piemēru skatiet 6. tabulā).

Zemāk redzamajā 4. tabulā uzsvērtas parametru izpētes protokola būtiskās daļas attiecībā uz
analoģijas avota un mērķa ierakstu. Obligātās nodaļas un lauki ir norādīti treknrakstā; iekavās
ir norādīta informācija, kas var būt noderīga ziņošanai atkarībā no gadījuma.
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4. tabula. Parametru izpētes protokolu būtiskās daļas attiecībā uz analoģijas avota
un mērķa ierakstiem

I

Parametru izpētes protokols

Avota ieraksts

Mērķa ieraksts

Administratīvie dati

X

X

Parametrs

X

X

Informācijas veids

X

X

Pētījuma atbilstība

X

X

Izvērsta pētījuma kopsavilkums
Izmantots klasificēšanas nolūkam
Izmantots DDL nolūkam

X

X

Pētījuma periods

X

Ticamība

X

Ticamības pamatojums, iesk. trūkumus

X

Atbrīvojums no datu iesniegšanas
Pamatojums atbrīvojumam no datu iesniegšanas
Izvēlētā informācijas veida pamatojums

(X)

X

Pievienots pamatojums

(X)

X

Savstarpējā atsauce

X (tikai analogam)

II

Datu avots

X

III

Materiāli un metodes

X

IV

Testu materiāli

X

X

V

Rezultāti un diskusijas

X

X

VI

Vispārējas piezīmes, pielikumi

X

(X)

VII

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi

X

X

Vairāk informācijas par analoģijas principa pieeju


Vērtēšanas sistēma pēc analoģijas principa (http://echa.europa.eu/en/support/groupingof-substances-and-read-across)



Vadlīniju dokuments: QSAR un ķīmisko vielu grupēšana; REACH Vadlīnijas par
informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu, R.6. nodaļa
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment)



Praktiskās rokasgrāmatas (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides)

9.7.4.

Kā norādīt testēšanas priekšlikumus datubāzē UICLID?

REACH regulas IX un X pielikumā paredzētajai izpētei ir jāiesniedz testēšanas priekšlikums, ja
nav pieejams derīgs testa rezultāts. Testēšanas priekšlikumu norāda, iestatot lauku Type of
information (Informācijas veids) uz experimental study planned (plānota eksperimentāla
izpēte) vai experimental study planned (based on read-across) (plānota eksperimentāla izpēte
(kuras pamatā ir analoģijas principa pieeja)), un tas ir jāaizpilda, kā norādīts tālāk.
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Standarta testēšanas priekšlikums, kad testēšanu ieteica testa materiālam, kas atbilst
reģistrētajai vielai







Parametrs: norādiet parametru, kas jāizmanto ieteiktajā testā.
Informācijas veida pamatojums: atlasiet vērtību experimental study planned (plānota
eksperimentāla izpēte).
Ja ierosina veikt testus ar mugurkaulniekiem, atveriet lauku Justification for type of
information (Informācijas veida pamatojums), ielādējiet pieejamo teksta veidni un
sniedziet detalizētus apsvērumus, kāpēc REACH regulā norādītās dažādās pielāgošanas
iespējas nevar izmantot, lai apmierinātu informācijas prasības, un kāpēc ir nepieciešama
testēšana ar dzīvniekiem. Šī informācija vienmēr tiek publicēta ECHA vietnē un ir saistīta ar
trešās puses ieteikumiem par testēšanas priekšlikumu.
Norādiet informāciju ieteiktā testa laukos Guideline (Vadlīnijas) un Test material (Testa
materiāls), kā aprakstīts 9.7.2. apakšiedaļā.
Turklāt 7.8.1. un 7.8.2. apakšiedaļā norādītajiem testēšanas priekšlikumiem ievadiet
informāciju attiecīgi laukos Justification for study design (Izvēlētā veida pētījuma
pamatojums) un Species (Suga).

Uz analoģijas principu balstīts testēšanas priekšlikums, kad testēšanu ieteica vielai, kas
atšķiras no reģistrētās vielas, kas jāizmanto kā avots analoģijas principa piemērošanai
reģistrētajai vielai









Parametrs: norādiet parametru, kas jāizmanto ieteiktajā testā.
Informācijas veida pamatojums: atlasiet vērtību experimental study planned (plānota
eksperimentāla izpēte).
Laukā Justification for type of information (Informācijas veida pamatojums) ielādējiet
pieejamo teksta veidni un sniedziet parametram raksturīgu pamatojumu analoģijas pieejai
(skatiet arī 9.7.3. apakšiedaļu, kurā norādītas saites uz turpmāko informāciju, lietojot
analoģijas principu, lai izpildītu informācijas prasības).
Norādiet informāciju ieteiktā testa laukos Guideline (Vadlīnijas) un Test material (Testa
materiāls), kā aprakstīts 9.7.2. apakšiedaļā.
Turklāt 7.8.1. un 7.8.2. apakšiedaļā norādītajiem testēšanas priekšlikumiem ievadiet
informāciju attiecīgi laukos Justification for study design (Izvēlētā veida pētījuma
pamatojums) un Species (Suga).
Ja viela, kurai ir ieteikta testēšana, ir jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu, noteikti
iekļaujiet standarta testēšanas priekšlikumu atbilstošajā reģistrācijas dokumentācijā
saskaņā ar iepriekš minētajiem norādījumiem.

Ņemiet vērā — ja esat saņēmis lēmumu no ECHA veikt izpētes vienam vai vairākiem
parametriem un Jums ir jāatjaunina dokumentācija, pirms Jums ir pieejama visa šajā lēmumā
pieprasītā informācija, Jums nav jāiesniedz testēšanas priekšlikums notiekošajiem pētījumiem.
Tā vietā rīkojieties šādi: katra pieprasītā priekšlikuma, par ko jums pagaidām nav pieejama
izpētes informācija, attiecīgajā IUCLID iedaļā izveidojiet parametru izpētes protokolu ar
atbilstošo atlasi laukā Endpoint (Parametrs) un laukā Data waiving (Atbrīvojums no datu
iesniegšanas) un norādiet opciju other justification (cits pamatojums). Laukā Justification for
data waiving (Pamatojums atbrīvojumam no datu iesniegšanas) atzīmējiet izvēles rūtiņu other:
(cits:) un līdzās esošajā teksta laukā norādiet šādu teikumu “This information will be submitted
later based on ECHA decision number TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx” (Šī informācija tiks
iesniegta vēlāk, ņemot vērā ECHA lēmuma numuru TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx) (ievadiet
atbilstošo lēmuma numuru).
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Piemēri, kā aizpildīt parametru izpētes protokolus

Šajā nodaļā norādīti piemēri, kā datubāzē IUCLID dokumentēt dažādas pieejas, lai izpildītu
informācijas prasības, t.i., kuri lauki ir būtiski un kāda veida informācija ir jāievada. Lai iegūtu
informāciju par to, ko sevī ietver dažādās pieejas un kā tās izmantot, lai izpildītu informācijas
prasības, lūdzu, izlasiet šādus dokumentus:


Vadlīnijas par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu:
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment)



Praktiskās rokasgrāmatas: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
Ņemiet vērā, ka piemēru mērķis ir ilustrēt, kā izmantot datubāzes IUCLID struktūru, lai
norādītu noteikta veida informāciju. Šo piemēru saturs nav izsmeļojošs un tie nepiedāvā
norādes, kā izmantot dažādas pieejas, lai izpildītu informācijas prasības atbilstošā veidā.
Turpmāk norādītajos laukos sniegta obligāti aizpildāmā informācija, kuru norāda, ievadot
IUCLID datus; jāsniedz visa pieejamā informācija, kas ir būtiska rezultātu interpretācijas
nolūkam.

Pamatizpēte
Lai sagatavotu parametru izpētes protokolu atbilstoši pamatizpētei, attiecīgajos IUCLID laukos
jānorāda detalizēta informācija par izmantoto metodoloģiju, testa materiāliem, pētījuma
rezultātiem un secinājumiem. Sniegts piemērs, kā 4.7. iedaļā Partition coefficient (Sadalījuma
koeficients) ziņot par pamatizpēti. Ņemiet vērā, ka turpmāk norādītajos laukos sniegta obligāti
aizpildāmā informācija, kuru norāda, sagatavojot parametru izpētes protokolu atbilstoši
pamatizpētei; jāsniedz visa pieejamā informācija, kas ir būtiska rezultātu interpretācijas
nolūkam.

5. tabula.

Pamatizpētes ieraksts 4.7. iedaļā „Sadalījuma koeficients”

Administratīvie dati
Parametrs

sadalījuma koeficients

Informācijas veids

eksperimentāla izpēte

Pētījuma atbilstība

pamatizpēte

Izvērsta pētījuma kopsavilkums

<pārbaudīts>

Ticamība

1 (ticams bez ierobežojumiem)

Ticamības pamatojums, iesk.
trūkumus

testēšanas vadlīnijas

Datu avots
Atsauce

<Saite uz bibliogrāfiskās atsauces ierakstu.>

Piekļuve datiem

datu iesniedzējs ir datu īpašnieks

Materiāli un metodes
Pārbaudes vadlīnijas

ES metode A.8. (Sadalījuma koeficients – „kolbu kratīšanas” metode)

Cita veida kvalitātes nodrošināšana

ISO/IEC 17025 (Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās
prasības)

Metodes veids

„kolbu kratīšanas” metode

Sadalījuma koeficienta tips

oktanola/ūdens sadalījums

Informācija par testa materiālu

[Piemērā norādītā viela ir vienkomponenta viela, kas pārbaudīta ar reprezentatīvu
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paraugu.]
<Saite uz testa materiāla ierakstu:>
-sastāvs: sastāvdaļa; <saite uz standartvielu, kura raksturo testa materiālu ar
standarta identifikatoriem (EK/CAS/ķīmiskais nosaukums)>; koncentrācija: ca 98,5%
(m/m)
-testa materiāla forma: cieta: pārslas
Specifiska informācija par pētījumā
izmantoto testa materiālu

- Partijas Nr.: xxxx
- Uzglabāšanas nosacījumi: xxxx

Analītiskā metode

Augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija (High performance liquid chromatography)

Rezultāti un diskusijas
Pamatizpēte

<pārbaudīts>

Tips

logPow

Sadalījuma koeficients

3,3

Temp.

20,0C

pH

7,0

Jebkura cita informācija par
rezultātiem, iesk.tabulas

REZULTĀTU TABULA:
- koncentrācijas, 1. fāze
- koncentrācijas, 2. fāze
- aprēķinātie sadalījuma koeficienti P (vidējais + SD)

Vispārējas piezīmes, pielikumi
Vispārējas piezīmes

Tests veikts atbilstoši vadlīnijām, bez novirzēm. Testa materiāls ir reprezentatīvs
attiecībā uz reģistrēto vielu, un tīrības profilā nav būtisku atšķirību.

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi
Secinājumi

Testējamā vienuma sadalījuma koeficients (logPow) tika noteikts kā 3,3 20˚C
temperatūrā un pH 7.

Kopsavilkums

Sadalījuma koeficients tika noteikts, izmantojot „kolbu kratīšanas” metodi saskaņā ar
ES A.8. testēšanas vadlīnijām un izmantojot HPLC (augstas izšķirtspējas
šķidrumhromatogrāfiju) kā analītisko metodi. Sadalījuma koeficients tika noteikts trīs
eksemplāros, 20 ˚C temp. un pH 7, iegūstot vidējo vērtību (logPow)3,3 un novirzi no
standarta — 0,1.
<Iekļaut jebkuru zināmo ietekmi uz ENV/HH pētījumiem>

Pierādījumu izvērtējums
Izmantojot pierādījumu izvērtējuma metodi, norādiet parametram vismaz divus atsevišķus
parametru izpētes protokolus (REACH regulas XI pielikums, 1.2. sadaļa). Laukā Justification of
type of information (Izvēlētā informācijas veida pamatojums) Jūs varat norādīt skaidrojumu
par to, kā informācija konkrētā parametra izpētes protokolā atbalsta pierādījuma izvērtējumu.
Turklāt Jums ir jāizveido parametra kopsavilkums (skatīt nodaļu 9.7.6), lai sniegtu vērtējuma
kopsavilkumu par visu informāciju, kura norādīta dažādos parametru izpētes protokolos, un
standarta testēšanas vietā norādītu pamatojumu laukā Description of key information
(Galvenās informācijas apraksts). Parametru kopsavilkumam ir jābūt sasaistītam ar visu
parametru izpētes protokoliem, kas atbalsta pierādījuma izvērtējumu.
Zemāk norādīts piemērs ar diviem dažādiem pierādījuma izvērtējuma ierakstiem 4.7. iedaļā
„Sadalījuma koeficients”. Kā minēts iepriekš, turpmāk norādītajos laukos sniegta obligāti
aizpildāmā informācija, kuru norāda, sagatavojot pierādījuma izvērtējumu; jāsniedz visa
pieejamā informācija, kas ir būtiska rezultātu interpretācijas nolūkam.
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6. tabula. Pierādījumu izvērtējuma ieraksts Nr. 1 4.7. iedaļā „Sadalījuma
koeficients”: (Q)SAR
Administratīvie dati
Parametrs

sadalījuma koeficients

Informācijas veids

(Q)SAR

Pētījuma atbilstība

pierādījumu izvērtējums

Ticamība

2 (ticams bez ierobežojumiem)

Ticamības pamatojums, iesk.
trūkumus

rezultāti, kas iegūti no pārbaudīta (Q)SAR modeļa, un kuri ietilpst savā piemērošanas
jomā kopā ar atbilstošu un ticamu dokumentāciju/pamatojumu

Izvēlētā informācijas veida
pamatojums

1. PROGRAMMATŪRA
2. MODELIS (ies. versijas numuru):
3. SMILES VAI CITI IDENTIFIKATORI, KURI IZMANTOTI MODEĻA DATU IEVADEI:
4. (Q)SAR MODEĻA ZINĀTNISKĀ PAMATOTĪBA
5. PIEMĒROJAMĀ JOMA
6. REZULTĀTU PIEMĒROTĪBA
Šis parametru izpētes protokols ir pierādījumu izvērtējuma pieejas daļa, kurā ietilpst
QSAR (šajā pētījumā) un analoģijas principa pieeja. Abi datu avoti sakrīt ar logPow
aplēsto vērtību un ar tiem pietiek, lai izpildītu informācijas prasības, kā turpmāk
paskaidrots norādītajā parametru izpētes kopsavilkumā.

Pievienots pamatojums

<Pievienots QMRF>

Datu avots
Atsauce

<Saite uz bibliogrāfiskās atsauces ierakstu.>

Piekļuve datiem

datu iesniedzējs ir datu īpašnieks

Materiāli un metodes
Metodes principi, ja nav vadlīniju

<(Q)SAR modeļa informācija/atsauces>

Informācija par testa materiālu

[Piemērā norādītā viela ir vienkomponenta viela; prognozi sastāda sastāvdaļai.]
<Saite uz testa materiāla ierakstu>:
-sastāvs: sastāvdaļa; <saite uz struktūras, kas izmantota kā izejviela prognozes
sastādīšanai, standartvielu; ietver standarta identifikatorus (EK/CAS/ķīmiskais
nosaukums) un SMILES pieraksta veidu vai InChI>
- sastāvs/tīrība: cita informācija: nav piemērojams pētījumam, kas veikts ar
datorsimulācijas palīdzību

Rezultāti un diskusijas
Pamatizpēte

<pārbaudīts>

Tips

logPow

Sadalījuma koeficients

3,0

Temp.

<Norādiet vērtību, ja tā ir zināma. Vai arī atstājiet lauku tukšu un norādiet tās pašas
tabulas rindiņas laukā „Piezīmes par rezultātiem”, ka temperatūras vērtība QSAR
modelī nav norādīta.>

pH

<Norādiet vērtību, ja tā ir zināma. Vai arī atstājiet lauku tukšu un norādiet tās pašas
tabulas rindiņas laukā „Piezīmes par rezultātiem”, ka pH vērtība QSAR modelī nav
norādīta.>

Jebkura cita informācija par
rezultātiem, iesk.tabulas

<Lietojot QSAR daudzkomponentu un UVCB vielām, sniedziet detalizētu analīzi par
aprēķiniem, kas sastāda rezultātu>.
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Vispārējas piezīmes, pielikumi
Vispārējas piezīmes

(Q)SAR modelis ir šim parametram derīgs modelis, kas ir izmantots savā piemērošanas
jomā. Viela, kura izmantota prognozēšanai, reprezentatīva reģistrētajai vielai.

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi
Secinājumi

Testējamā vienuma sadalījuma koeficients (logPow) tika noteikts kā 3,0.

Kopsavilkums

Sadalījuma koeficients tika aprēķināts, izmantojot (Q)SAR modeli X. Šis ir vielai derīgs
modelis, kas ietilpst savā piemērošanas jomā, kā izklāstīts pievienotajos ziņojumos.
Sadalījuma koeficienta aplēses bija 3,0.

7. tabula.

Pierādījumu izvērtējuma ieraksts Nr. 2 4.7. iedaļā „Sadalījuma
koeficients”: mērķa ieraksts analoģijas principa pieejai pēc atbalsta vielas

Administratīvie dati
Parametrs

sadalījuma koeficients

Informācijas veids

read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (analoģijas
princips pēc atbalsta vielas (strukturāls analogs vai surogāts):

Pētījuma atbilstība

pierādījumu izvērtējums
1. ANALOĢIJAS PRINCIPA PIEEJAS HIPOTĒZE
2. AVOTA UN MĒRĶA ĶĪMISKĀS VIELAS
3. ANALOĢIJAS PRINCIPA PIEEJAS PAMATOJUMS

Izvēlētā informācijas veida
pamatojums

Savstarpējā atsauce

Šis parametru izpētes protokols ir pierādījumu izvērtējuma pieejas daļa, kurā ietilpst
analoģijas principa (šajā pētījumā) un QSAR prognozes. Abi datu avoti sakrīt ar logPow
aplēsto vērtību un ar tiem pietiek, lai izpildītu informācijas prasības, kā turpmāk
paskaidrots norādītajā parametru izpētes kopsavilkumā.
<Saite uz 4.7. iedaļas parametru izpētes protokolu, kurā iekļauts avota pētījums;
norādiet saites iemeslu/mērķi kā analoģijas avotu>

Materiāli un metodes
Informācija par testa materiālu

[Piemērā norādītā viela ir vienkomponenta viela; analoģijas mērķis ir sastāvdaļa.]
<Saite uz testa materiāla ierakstu>:
-sastāvs: sastāvdaļa; <saite uz standartvielu, kas atbilst analoģijas principa mērķim;
iekļaujiet standarta identifikatorus (EK/CAS/ķīmiskais nosaukums).>
- <norādiet papildu informāciju par analoģijas principa mērķa materiālu, piemēram,
formu un koncentrāciju attiecīgā gadījumā.>

Rezultāti un diskusijas
Pamatizpēte

<pārbaudīts>

Tips

logPow

Sadalījuma koeficients

2,8

Temp.

20,0C

pH

7,0

Vispārējas piezīmes, pielikumi
Vispārējas piezīmes

<attiecīgā gadījumā>

Iesniedzēja kopsavilkums un secinājumi
Secinājumi

Sastāvdaļas sadalījuma koeficients (logPow), kas norādīts informācijā par testa
materiālu, tika noteikts kā 2,8 20 ˚C temperatūrā un pH 7.

Kopsavilkums

Sadalījuma koeficients tika noteikts kā 2,8 20 ˚C temperatūrā un pH 7 no X avota
pētījuma sadalījuma koeficienta. Kā paskaidrots pamatojumā par izvēlēto informācijas
veidu, molekulārās struktūras atšķirības starp mērķi un avotu, visticamāk, radīs
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sadalījuma koeficientam atšķirības, kas ir lielākas par tipisku testēšanas metodes
eksperimentālo kļūdu.

Atbrīvojums no datu iesniegšanas
Ņemiet vērā, ka atbrīvojuma no datu iesniegšanas ierakstos nav jāietver informācija par
pētījuma rezultātiem; jebkura informācija, kas pamato atbrīvojumu no datu iesniegšanas, ir
jāsniedz atsevišķos parametru izpētes protokolos un jānorāda, atlasot atbilstošu pozīciju laukā
Adequacy of study (Pētījuma atbilstība).

8. tabula. Atbrīvojums no datu iesniegšanas 4.13. iedaļā — uzliesmojamība,
pamatojoties uz to, ka pētījums nav tehniski iespējams, jo viela ir
šķidrums
Administratīvie dati
Parametrs

viegli uzliesmojošas cietas vielas

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

pētījums nav tehniski iespējams

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

pētījums nav jāveic, jo viela ir šķidrums

Savstarpējā atsauce

<Saite uz 1.2. iedaļas sastāva ierakstu, kas apraksta reģistrēto vielu kā šķidrumu. Saite
uz 4.11. iedaļas parametru izpētes protokolu (pamatizpēti vai pierādījumu
izvērtējumu) par uzliesmošanas punkta rezultātiem — atbilstošs šķidrumu
parametrs.>
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9. tabula. Atbrīvojums no datu iesniegšanas 5.1.2. iedaļā — hidrolīze, pamatojoties
uz to, ka pētījums nav tehniski iespējams, jo viela ļoti slikti šķīst ūdenī
Administratīvie dati
Parametrs

hidrolīze

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

pētījums nav tehniski iespējams

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

pētījums nav jāveic, jo viela ļoti slikti šķīst ūdenī

Savstarpējā atsauce

<Saite uz 4.8. iedaļas parametru izpētes protokolu (pamatizpēti vai pierādījumu
izvērtējumu), kas pierāda, ka viela slikti šķīst ūdenī.>

10. tabula. Atbrīvojums no datu iesniegšanas 7.3.1. iedaļā — ādas
kairinājums/kodīgums, pamatojoties uz to, ka pētījums in vitro nav
zinātniski nepieciešams, jo pastāv pētījuma in vivo rezultāti.
Piemērojams, ja pētījums in vivo tika veikts saskaņā ar VIII pielikumu
pirms REACH regulas pielikumos veiktajiem grozījumiem, kas nosaka, ka
pētījums in vitro ir standarta informācijas prasība visos pielikumos
Administratīvie dati
Parametrs

ādas kairinājums: in vitro / ex vivo

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

pētījums no zinātniskā viedokļa nav nepieciešams/pieejama cita informācija

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

in vitro ādas kairinājuma pētījums nav jāveic, jo ir pieejami atbilstoši in vivo ādas
kairinājuma pētījumā iegūtie dati

Savstarpējā atsauce

<Saite uz 7.3.1. iedaļas parametru izpētes protokolu (pamatizpēti vai pierādījumu
izvērtējumu) par in vivo ādas kairinājumu.>

11. tabula. Atbrīvojums no datu iesniegšanas 7.3.2. iedaļā — acu kairinājums,
pamatojoties uz to, ka pētījums nav zinātniski nepieciešams, jo pastāv
klasifikācija
Administratīvie dati
Parametrs

acu kairinājums: in vitro / ex vivo

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

pētījums no zinātniskā viedokļa nav nepieciešams/pieejama cita informācija

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

pētījums nav jāveic, jo viela ir klasificēta kā acu kairinātājs un var radīt nopietnu
bojājumu draudus acīm

Savstarpējā atsauce

<Saite uz 2.1. iedaļas GHS ierakstu, kurā ietverta attiecīgā klasifikācija.>

12. tabula. Atbrīvojums no datu iesniegšanas 7.8.1. iedaļā — toksiska ietekme uz
reproduktivitāti, pamatojoties uz to, ka pētījums nav nepieciešams, jo 28
dienu vai 90 dienu atkārtotas devas toksiskuma pētījums liecina, ka
nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvajiem orgāniem vai audiem netiek
radīta. Attiecināms uz informāciju, kuru pieprasa tikai IX pielikumā
Administratīvie dati
Parametrs

paplašināts reproduktīvā toksiskuma pētījums vienā paaudzē — pamata testa veids
(personu grupas ...)

Atbrīvojums no datu iesniegšanas

pētījums no zinātniskā viedokļa nav nepieciešams/pieejama cita informācija

Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas

Cits: „Pētījums nav jāveic, jo 28/90 dienu pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka
nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvajiem orgāniem vai audiem netiek radīta”
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[reģistrētājs ievada tekstu brīvā formā]
Savstarpējā atsauce

<Saite uz 7.5. iedaļu par atkārtotas X devas toksiskuma parametru izpētes protokolu(iem), kas pierāda, ka nelabvēlīga ietekme uz reproduktīvajiem orgāniem vai audiem
netiek radīta.>

Testēšanas priekšlikums
REACH regulas IX–X pielikumā paredzētajai izpētei ir jāiesniedz testēšanas priekšlikums, ja
nav pieejams derīgs testa rezultāts. Dažos gadījumos sakarā ar testa rezultātiem, kas veikti
zemākā tonnāžas diapazonā, var rasties nepieciešamība iesniegt testēšanas priekšlikumu.
Turpmāk norādītajos laukos sniegta obligāti aizpildāmā informācija, kuru norāda, lai iesniegtu
testēšanas priekšlikumu; jebkura cita informācija, kas pamato testēšanas priekšlikumu, ir
jānorāda attiecīgajos laukos. Testēšanas priekšlikumu pamatojumam 7.8.1. un 7.8.2. iedaļā ir
jānorāda papildu informācija par testa veidu un sugām (skatīt zemāk norādīto piemēru).

13. tabula. Testēšanas priekšlikums 7.8.2. iedaļā — ontoģenēzes toksiskums
Administratīvie dati
Parametrs

ontoģenēzes toksicitāte

Informācijas veids

plānota eksperimentāla izpēte

Izvēlētā informācijas veida
pamatojums

<Iekļaujiet apsvērumus, kāpēc ir nepieciešams veikt šo testu, un kāpēc pielāgošanas
iespējas nav pietiekamas, lai ģenerētu nepieciešamo informāciju.>
Ņemiet vērā, ka šī informācija vienmēr tiks publicēta ECHA tīmekļa vietnē.

Materiāli un metodes
Pārbaudes vadlīnijas

ES metode B.31. (prenatālās attīstības toksicitātes izpēte)

Informācija par testa materiālu

<Pēc iespējas vairāk identificējiet testā plānoto, izmantojamo testa materiālu.>

Testa dzīvnieki
Suga

9.7.6.

<Norādiet sugu, ar kuru tiks veikts tests.>

Kā aizpildīt parametru izpētes kopsavilkumus?

Parametru izpētes kopsavilkumus var izveidot, ar labo peles pogu uzklikšķinot uz atbilstošajām
iedaļām navigācijas paneļa ekrāna kreisajā daļā. Izņemot gadījumu, kad vielas novērtējumam
ir nepieciešamas vairākas datu kopas (skatīt 9.3. nodaļu Novērtējuma struktūra), parasti
vienam ieraksta veidam nav jānorāda vairāk par vienu parametru izpētes kopsavilkumu.
Parametru izpētes kopsavilkumi saistībā ar REACH regulu ir ļoti svarīgi, jo tajos apkopoto
informāciju izmanto ziņojumu ģenerētāja spraudnis ķīmiskās drošības ziņojuma (CSR)
ģenerēšanai. Turklāt atlasītās galvenās vērtības kalpo kā ievades parametri specifiskajā
programmatūrā, ko izmanto, lai palīdzētu veikt riska novērtēšanas procesu, piemēram, jebkurš
iedarbības aplēses rīks vai REACH regulai specifisks ECHA Ķīmiskās drošības novērtējuma
sagatavošanas un ziņošanas rīks (Chesar).
Visiem parametriem datubāzē IUCLID ir pieejami parametru izpētes kopsavilkumi. Ir trīs
parametru izpētes kopsavilkumu veidi:


parametru kopsavilkumi parametru izpētes līmenī (piemēram, 6.1.1. iedaļa. Īslaicīga
toksicitāte zivīm), lai identificētu un pamatotu, kura(-as) pamatizpēte(-s) tiks izmantota(as) turpmākajā novērtējumā. Līdz ar to parametru izpētes kopsavilkumā saīsinātā veidā ir
jānorāda atbilstīgi un ticami dati. Kopsavilkumā var norādīt vienu pamatizpēti, ja vien tāda
ir pieejama, vai sniegt pamatojumu, kāpēc konkrētā pētījuma rezultāti ir uzskatāmi par
galvenajiem datiem, ja ir pieejami vairāki citi pētījumi. Tas pats attiecas arī gadījumā, kad
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parametram ir jāveic pierādījumu izvērtējums, pamatojoties uz vairākiem pētījumiem.
Šāda parametra izpētes kopsavilkuma veidnēs ir ietverti vairāki datu ievades lauki, par
kuriem informācija norādīta 9.7.5. nodaļā Kā aizpildīt parametru izpētes kopsavilkumus;


parametru kopsavilkumi galvenajās iedaļās, kurās nevar tiešā veidā ievadīt parametra
datus. Piemēram, parametru iedaļas 6.1.1. Īslaicīgs toksiskums zivīm, 6.1.2. Ilgtermiņa
toksiskums zivīm, 6.1.3. Īslaicīgs toksiskums ūdens bezmugurkaulniekiem u.c. tiek
sagrupētas 6.1. iedaļā Toksiskums ūdens vidē. Parasti šāda parametra izpētes
kopsavilkuma veidne sastāv tikai no diviem brīvā teksta laukiem: Description of key
information (Galvenās informācijas apraksts) un Additional information (Papildinformācija),
kuri ir iekļauti CSR sadaļu sākuma daļā kā secinājumi par parametru. Dažos gadījumos ir
iekļauts lauks arī klasificēšanas un marķēšanas pamatošanai (skatīt nodaļu 9.5.1. GHS);



Secinājumi par bīstamību videi un cilvēka veselībai 6. un 7. iedaļas galvenajā
virsrakstā Ekotoksikoloģiskā informācija un attiecīgi Toksikoloģiskā informācija paredzētas
specifiskas veidnes integrētākas informācijas ievadīšanai par riska novērtējuma
secinājumiem, piemēram, PNEC, DNEL, tai skaitā būtiskajiem ievades parametriem un
kvalitatīvākiem bīstamības secinājumiem. Informācija par bīstamības secinājumu
kopsavilkuma veidnēm ir sīkāk izklāstīta 9.7.5. nodaļā Kā aizpildīt parametru izpētes
kopsavilkumus.

Nākamajos paragrāfos sīkāk izskaidroti atšķirīgie tipi.

Parametru kopsavilkumi parametru izpētes līmenī
Parametru kopsavilkumi parametru izpētes līmenī ir paredzēti galvenās informācijas par
parametru noteikšanu novērtējuma mērķiem. Tie sastāv no informācijas kopuma:
Saite uz attiecīgā pētījuma ierakstu(-iem)
Izveidojiet šeit saiti uz svarīgāko pētījumu (vai pētījumiem), no kura tiek ekstrapolēta ķīmiskās
drošības novērtējuma galvenā vērtība.
Galvenās informācijas apraksts
Sniedziet šeit īsu kopsavilkumu par attiecīgajām parametra vērtībām un kontekstuālo
informāciju par vērtības izcelsmi. Šeit Jūs varat norādīt informāciju, kuru nevar ievadīt
strukturētākos iedaļas Key value for chemical safety assessment (Ķīmiskās drošības
novērtējuma galvenā vērtība) laukos. Tāpat attiecīgā gadījumā Jūs varat izveidot atsauces
vairākām pamatizpētēm. Jūs varat sniegt informāciju par galvenās vērtības nenoteiktību, kura
izmantota ķīmiskās drošības novērtējumā (piemēram, iekļaut potenciālos vērtības diapazonus).
Tāpat Jūs varat norādīt dažu īpašību kvalitātes raksturojumu (piemēram, pilnībā šķīstoša). Šo
tekstu galvenokārt izmanto CSR kā īsu kopsavilkumu par datiem. Fizikāli ķīmisko īpašību
gadījumā, par kurām ziņo 3. iedaļā, to attiecina uz informāciju, kuru CSR 1. iedaļā norāda
ziņojumu ģenerēšanas spraudnis. Tomēr parametru datu raksturojumam ir jābūt pēc iespējas
kodolīgākam.
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14. tabula. Piemērs, ko var norādīt laukā description of key information (galvenās
informācijas apraksts)
Fizikāli ķīmiskās īpašības, kuras galvenokārt ietekmē vielas izplatīšanos un apriti
Kušanas temperatūra

54,6-55,8 °C 1,013 hPa (EEK pamatnostādne A.1.: Termiskā analīze (diferenciālā
skenēšanas kalorimetrija (DSC)) sadalījuma koeficients

Šķīdība ūdenī

pilnībā sajaucas (EEK pamatnostādne A.6.)

Fototransformācija gaisā

T1/2 = 9,32 x 10-2 g (sensibilizators: OH radikālis) (AOP Win v 1,86)

Bionoārdīšanās ūdenī:
skrīninga tests

Viegli bioloģiski nenoārdās: 0 - 8% (BSK) 28 dienās, 0 - 1% (HPLC) 28 dienās (OECD TG
301C)

Fizikāli ķīmiskās īpašības, kas saistītas ar fizikālo bīstamību cilvēku veselībai
Sprādzienbīstamība

Apakšējā sprādzienbīstamības robeža: 3% gaisa tilpuma
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža: 3% gaisa tilpuma

Ekotoksikoloģiskā informācija
Īslaicīgs toksiskums zivīm

LC50 (96 st.) < 100 mg/l Pimephales promelas (grundulim) (OECD TG 203, statisks)

Toksikoloģiskā informācija

Atkārtotas devas toksicitāte

Subhronisks (90 dienu) perorālas uzņemšanas pētījums (mākslīgā barošana) ar žurkām
(Sprague-Dawlev) m/f (OECD testēšanas vadlīnijas 408, LLP): NOAEL: 700 mg/kg ķermeņa
svara/dienā (nominālais) (tēviņš)
Subakūts (28 dienu) perorālas uzņemšanas pētījums (mākslīgā barošana) ar žurkām
(Wister) m/f (OECD testēšanas vadlīnijas 408, LLP): NOAEL: > 1000 mg/kg ķermeņa
svara/dienā (saņemta fakstiskā deva) (tēviņi/ mātītes)

Ģenētiskais toksiskums in vitro

Gēnu mutācija (baktēriju reversās mutācijas pārbaude/ Ames tests): S. typhimurium TA
100: pozitīvs ar metabolisko aktivāciju un bez tās; TA 1535: pozitīvs bez metaboliskās
aktivācijas (līdzvērtīgs OECD TG 471)

Ģenētiskais toksiskums in vivo

Hromosomu aberācijas tests (mikrokodolu pārbaude): negatīvs (līdzīgi kā OECD TG 474; 3
koncentrāciju (2 x 100, 2 x 200 un 2 x 400 g/kg ķermeņa masas) perorāla ievadīšana
pelēm)

Ķīmiskās drošības novērtējuma galvenā vērtība.
Informācija ir paredzēta galvenās vērtības(-u) noteikšanai, kuru pēc tam var izmantot
ķīmiskās drošības novērtējumā kā ievades parametrus iedarbības aplēses sastādīšanai vai
(eko-)toksikoloģisko secinājumu, kā arī klasificēšanas un marķēšanas mērķiem. Jebkuras
specifiskas programmatūras izmantošanas iespējošanai paredzēts tikai minimālais strukturētu
lauku skaits.
Galvenās vērtības ir paredzētas apkopoto datu ietilpināšanai laukā Short description of key
information (Īss galvenās informācijas apraksts) vienā skaitliskā vērtībā vai noslēguma piezīmē
(piemēram, negatīva/pozitīva), ko atlasa no nolaižamā saraksta. Ja ir norādīts ciparu lauks,
var ievadīt tikai vērtību, kas nav diapazons un nav mazāka vai lielāka par klasifikatoriem.
Iespējams, ka būs jāveic iepriekš definētas mērvienības vai temperatūras konversija, ja tas
norādīts etiķetes laukā (piemēram, Koc 20 °C), lai gan vairumā gadījumu mērvienību var
norādīt atsevišķā mērvienību laukā.
Ja pētījuma datos identificētā galvenā vērtība nav tikai viena vērtība, bet diapazons, vai pirms
tās norādīti <, <=, >, vai >=, Jūs varat norādīt to vērtību, kuru uzskatāt par vispiemērotāko
turpmākai vērtības ievadīšanai iedarbības novērtējuma procesā. Protams, tādu novērtēšanas
rīku izmantošana kā Chesar ir atkarīga no galveno vērtību pieejamības, kas ievadītas IUCLID
parametru izpētes kopsavilkumos (piemēram, molekulārais svars, tvaika spiediens, šķīdība
ūdenī, bionoārdīšanās). Jebkuras lietotāja atvasinātas vērtības pamatojums pārskatāmības
nolūkam ir jāapraksta laukā Additional information (Papildinformācija).


Fizikāli ķīmisko un aprites vidē īpašību gadījumā šis pamatojums galvenokārt ir vērtība, ko
var izmantot deterministiskās iedarbības vērtības noteikšanā. Tāpēc atlasiet vērtību, kura
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rada reālistisku sliktākā iedarbības scenārija aplēsi;
Kā lietotāja atvasināta parametra piemēru, ja šķīdības ūdenī gadījumā viela pilnībā
sajaucas: ievadiet atbilstošu koncentrācijas vērtību (piemēram, 1 g/L), kas ietilpst
visaugstākajā šķīdības kategorijā, kuru izmanto attiecīgajā novērtēšanas rīkā;
Vides bīstamības parametru gadījumā parasti šis pamatojums ir devas deskriptors
(piemēram, LC50 vai NOEC), ko var izmantot PNEC atvasināšanai. Tāpēc atlasiet zemāko
atbilstošo vērtību.
Kā lietotāja atvasināta parametra piemēru, ja ilgtermiņa toksicitātei zivīm pieejams LOEC 1
mg/L (atbilst> 10 un <20% ietekmei): aprēķiniet NOEC kā LOEC/2 un ievadiet NOEC laukā
0,5 mg/L;
Cilvēku veselības ietekmes parametru gadījumā galvenā vērtība tiek iedalīta strukturētu
datu kopā, ko var izmantot DNEL atvasināšanas nolūkam (tāpēc atlasiet vismazāko
atbilstošo vērtību) vai kvalitatīvā secinājuma nolūkam (piemēram, kairinātājs). Atkarībā no
parametra var mainīties struktūra. Attiecīgā gadījumā Jūs varat sniegt turpmāk norādīto
informāciju, jo tā ir lietderīga, identificējot attiecīgā novērtējuma faktorus DNEL
atvasināšanas nolūkā:
i.

Secinājumi par parametru: novērotā nelabvēlīgā ietekme/nav novērota
nelabvēlīga ietekme/pētījums nav pieejams/pētījums nav pieejams (nepieciešama
sīkāka informācija)

ii. Parametra atlase, kas iespējo atsauci uz parametru izpētes protokolu
iii. Pamatojums, kāpēc atlasītais pētījums tiek uzskatīts par piemērotu secinājumu
izdarīšanai par šī parametra bīstamību
iv. Ietekmes līmenis (attiecīgā gadījumā), lai ziņotu par izvēlētā pētījuma ietekmes
līmeni
v. Testa veids (attiecīgā gadījumā), lai ziņotu par izvēlētā pētījuma testa veidu
vi. Suga (attiecīgā gadījumā), lai ziņotu par izvēlētā pētījuma sugu
vii. Datubāzes kopējā kvalitāte, kuru raksturo dažādi faktori, piemēram, cik lielā mērā
pieejamā informācija atbilst REACH izvirzītajām datu prasībām par tonnāžu
(datubāzes pilnīgums), kā arī dažādu pētījumu ticamība un konsekvence
(testēšanas metodes kvalitāte, pētījuma veida apjomus un statistiskais spēks,
bioloģiskā ticamība, devas un reakcijas attiecības un statistiskā testēšana).
Klasificēšanas (neklasificēšanas) pamatojums
Pieejams dažiem parametriem (skatīt nodaļu 9.5.1. GHS).
Papildinformācija
Šajā teksta laukā aprakstiet galvenās informācijas interpretāciju, kuru esat norādījis par doto
parametru. Tostarp, piemēram:





secinājumus par dotā parametra bīstamības novērtējumu. Piemēram, attiecībā uz fizikāli
ķīmiskajām īpašībām, kas saistītas ar fizikālo bīstamību cilvēku veselībai, vielas raksturīgo
spēju radīt kaitīgu ietekmi;
diskusiju par potenciālajām datu nepilnībām;
riska novērtējuma rezultātu atbilstību. Piemēram, cik lielā mērā rezultāti no dzīvnieku
pētījumā iegūtajiem datiem ir būtiski attiecībā uz cilvēku veselību;
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pamatizpētes(-šu) un galvenās vērtības izvēles pamatojumu, kura, atbilstoši Jūsu
novērtējumam, raksturo parametru. Tai skaitā diskusiju par vissvarīgāko identificēto
informāciju un dažos gadījumos par pētījumiem, kuru dati netiek uzskatīti par ticamiem,
bet norāda kritiskus rezultātus. Pēc tam ir jānorāda diskusija par to, kāpēc šie pētījumi tika
noraidīti citu pētījumu labad. Vai arī ir jāpamato pierādījumu izvērtējuma analīze, kuras
pamatā ir mazāk ticami dati vai publicētie dati, par kuru ticamību nevar spriest sakarā ar
ierobežoto ziņojumu skaitu. Attiecībā uz cilvēku veselības ietekmes parametriem, šādi
argumenti jānorāda laukā „Izvēles pamatojums”.
Ja novērtējumam tika noteikti vairāki pētījumi, apsveriet iespējamo atšķirīgo rezultātu
iemeslus, ja tādi ir, piemēram, atšķirības izmantotās testa vielas tīrībā/piemaisījumos,
atšķirīgas metodes un testu apstākļi u.c.

Standarta situācijā nav nepieciešams apsvērt vienkāršos parametrus, piemēram, šķīdību
ūdenī.

15. tabula. Piemērs, ko var norādīt laukā Additional information
(Papildinformācija)
Fizikāli ķīmiskās īpašības, kuras galvenokārt ietekmē vielas izplatīšanos un apriti

Bionoārdīšanās

Testa vienums jāuzskata par vienumu, kas viegli bioloģiski nenoārdās. Tomēr, tā kā viela
joprojām noārdās robežās starp 40-60% saskaņā ar CO2 izdalīšanās testu, tas skaidri
norāda, ka ir notikusi plašāka primārā bionoārdīšanās. REACH Vadlīnijās par informācijas
prasībām R.7b norādīts, ka „Ja bioloģiskās noārdīšanās spējas testos rezultāti norāda, ka
noārdīšanās līmeņa kritēriji ir gandrīz izpildīti (t.i. TSP nedaudz zem 60%), šādus rezultātus
var izmantot, lai pierādītu raksturīgo bioloģisko noārdīšanos.” Tāpēc šī viela ir uzskatāma
par bioloģiski noārdāmu vielu.

Fizikāli ķīmiskās īpašības, kas saistītas ar fizikālo bīstamību cilvēku veselībai

Uzliesmojamība

Uzliesmojoša šķidruma uzliesmošanas temperatūra ir 13 °C. Zemākā un augstākā
sprādziena/uzliesmojamības robeža ir starp 3 un 19% gaisa apjoma.
Šīs vielas tvaiki ir smagāki par gaisu. Sakarā ar tās augsto tvaika spiedienu (....) šķidrajā
fāzē paredzama ievērojama iztvaikošana. Pašuzliesmošana un sadalīšanās var notikt
temperatūrā virs 300 grādiem.

Turklāt, attiecībā uz dažiem cilvēku veselību ietekmējošiem parametriem (7.5. Atkārtotas
devas toksiskums, 7.6. Ģenētiskais toksiskums, 7.7. Kancerogenitāte, 7.8. Toksiska ietekme
uz reproduktivitāti, 7.9.1. Neirotoksicitāte 7.9.2. Imūntoksiskums), Jūs varat ziņot par
reģistrētās vielas analīzes darbības veidu laukā Mode of action analysis / human relevance
framework (Analīzes darbības veids/iedarbības uz cilvēku veselību analīzes struktūra). Lai
ziņotu par šādu analīzi, ieteicams aplūkot veidni, kas pieejama:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats

Bīstamības novērtējuma secinājumi17
Dokumentācijā par tonnāžu, kuras apjoms pārsniedz 10 tonnas, ir jāiekļauj arī CSR (REACH
regulas I pielikums). Šajā CSR ir jāiekļauj bīstamības novērtējums, kurā jāatvasina PNEC un
DNEL, ja iespējams. Gadījumā, ja viela atbilst vismaz vienam bīstamības klasifikācijas
kritērijam vai tā ir novērtēta kā PBT vai vPvB, jāveic iedarbības novērtējums. Bīstamības
novērtējuma secinājumos par katru aizsardzības mērķi attiecībā uz vidi un katru iedarbības
ceļu un veidu attiecībā uz cilvēku veselību saskaņā ar REACH regulu var atskaitīt iedarbības
novērtējuma darbības jomu un riska apraksta veidu:

17

Vadlīnijas pieejamas: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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ja tiek secināts, ka bīstamība nav identificēta, iedarbības novērtējums nav jāveic;
ja PNEC vai DNEL ir atvasināts, jāsastāda kvantitatīvs riska apraksts;
ja DMEL vai cits toksikoloģijas slieksnis ir atvasināts, jāveic daļēji kvantitatīvs novērtējums;
visos citos gadījumos jānorāda kvalitatīvs riska apraksts.

Lai iegūtu vairāk informācijas, aplūkojiet rokasgrāmatas D daļu: Iedarbības novērtējuma
struktūra pieejama: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Bīstamības secinājums attiecībā uz vidi (ieskaitot PNEC)
Attiecībā uz katru aizsardzības mērķi 6. iedaļas Ecotoxicological information (Ekotoksikoloģiskā
informācija) parametra izpētes kopsavilkumā ir jāveic atlase nolaižamajā sarakstā Hazard
assessment conclusion (Bīstamības novērtējuma secinājums).
Pamatojoties uz bīstamības novērtējuma rezultātiem, jāatlasa vai nu PNEC, norādot skaitlisko
vērtību un mērvienību, vai sarakstā jāatlasa iemesls, kāpēc PNEC nav pieejama. Ja PNEC tika
atvasināta, laukos Assessment factor (Novērtējuma faktors) un Extrapolation method
(Ekstrapolācijas metode) sniedziet papildu informāciju par PNEC atvasināšanu.
Ja PNEC nav atvasināta, laukā Explanation for hazard conclusion (bīstamības secinājumu
skaidrojums) jāsniedz skaidrojums.
Bīstamības secinājums attiecībā uz cilvēku veselību (ieskaitot DN(M)EL)
Attiecībā uz katru bīstamību 7. iedaļas Ecotoxicological information (Ekotoksikoloģiskā
informācija) pozīcijā Workers (Drabinieki) un General population (Sabiedrība kopumā),
parametra izpētes kopsavilkumā ir jāveic atlase nolaižamajā sarakstā Hazard assessment
conclusion (Bīstamības novērtējuma secinājums). Secinājumi var būt šādi:






DNEL vai DMEL atvasināšana no devas deskriptoriem, kas rada vislielākās bažas (parasti
zemākais NOAEL/LOAEL) uz vienu iedarbības ceļu un iedarbības veidu;
bīstamības līmeņa un veida kvalitatīvā apraksta atvasināšana (zema, vidēja vai augsta
bīstamība) sliekšņa ietekmei, piemēram, kairinājums vai sensibilizācija, ja nav pieejams
neviens devas deskriptors. Tas attiecas arī uz bezsliekšņa ietekmi, kurai nevar atvasināt
DMEL (piemēram, mutagenitāte);
iedarbības ceļa un ietekmes veida paziņojums no hazard identified (bīstamība nav
identificēta), ja ziņotajos pētījumos nav novērota nelabvēlīga ietekme robeždevā;
paziņojumi, kas saistīti ar secinājumiem, ka pieejamā informācija nepamato secinājumus
par vielas bīstamību noteiktam iedarbības ceļam vai iedarbības veidam. Tas var ietvert
divus novērtēšanas gadījumus:
i.

Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure
expected (bīstamība nav zināma, taču nav nepieciešama papildu informācija par
bīstamību, jo iedarbība nav sagaidāma):atlasiet to, ja atsakāties no bīstamības
informācijas uzkrāšanas sakarā ar to, ka nav paredzama iedarbība. Šādā gadījumā
iedarbības novērtējumā jāapraksta lietošanas apstākļi, kādos iedarbība tiek
novērsta;

ii. Insufficient data available (further information necessary) (Pieejami nepilnīgi dati
(nepieciešama sīkāka informācija)): lai ziņotu testēšanas priekšlikumu.
Ja DNEL tika atvasināts, pozīcijā DNEL related information (DNEL saistīta informācija) norādiet
papildinformāciju par DNEL atvasināšanu.
Ja radusies novirze no standarta novērtējuma faktora, norādiet savā pamatojumā, kā ir ņemti
vērā šādi I pielikuma 1.4.1. sadaļas faktori:
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nenoteiktība, ko, citu faktoru starpā, rada eksperimentālās informācijas dažādība, kā arī
dažādība sugu robežās un sugu starpā;
ietekmes būtība un nopietnība;
to cilvēku (apakš)grupu apdraudētība, uz kurām attiecas kvantitātes un/vai kvalitātes
informācija par iedarbību;
un ka DNEL atspoguļo iespējamo iedarbības ceļu(-us), ilgumu un biežumu.

Plašāku informāciju par laukam specifisko palīdzības tekstu izlasiet datubāzē IUCLID.

9.7.6.1.

IUCLID DNEL kalkulators

IUCLID 6 ietver DNEL kalkulatora funkcionalitāti. IUCLID DNEL kalkulatora mērķis ir sniegt
atbalstu darbinieku un vispārīgās populācijas atvasinātu bezefekta līmeņu atvasināšanai
ilgtermiņa sistēmiskai iedarbībai perorāliem, dermāliem ceļiem un elpceļiem, ņemot vērā ECHA
Vadlīniju par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu R.8. nodaļu.
Pašreizējā DNEL kalkulatora versijā tiek atbalstīta tikai DNEL atvasināšana ilgtermiņa
sistēmiskai iedarbībai, ņemot vērā no devas atkarīgo iedarbību uz atkārtotu devas toksicitāti
un reproduktīvo toksicitāti. Tas neatbalsta ne DNEL aprēķinu akūtai toksicitātei un lokālai
iedarbībai, nedz cilvēku datu lietošanu un DNEL atvasināšanu sliekšņa kancerogēniem.
Visbeidzot, DNEL kalkulators neatbalsta atvasināto minimālo iedarbības līmeņu (DMEL)
aprēķinu ar slieksni nesaistītam apdraudējumam.
DNEL kalkulators ir pieejams, vielas datu kopā vai veidnē noklikšķinot ar peles labo pogu uz
parametru kopsavilkuma 7. iedaļā Toksikoloģiskā informācija. DNEL kalkulators aprēķina
noklusējuma DNEL vērtības, ņemot vērā datus, kas pieejami 7.1., 7.5. un 7.8. apakšiedaļas
parametru kopsavilkumu datu kopā. Reģistrētājs var mainīt dažus noklusējuma aprēķinu
parametrus, ja nepieciešams, norādot pamatojumu. Rezultāts tiek automātiski parādīts
7. iedaļas parametru kopsavilkumā. Reģistrētājam ir manuāli jānorāda apdraudējuma
secinājumi lokālajai iedarbībai un akūtai iedarbībai tieši parametru kopsavilkumā.
Lai uzzinātu vairāk par IUCLID DNEL kalkulatoru, skatiet IUCLID palīdzības sistēmu.

9.8.

11. iedaļa. Drošas lietošanas vadlīnijas

Saskaņā ar REACH regulas VI pielikuma 5. sadaļu Jums ir jānorāda vadlīnijas par drošu
lietošanu, iekļaujot šādu informāciju:






pirmās palīdzības pasākumi;
ugunsdzēsības pasākumi;
pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos;
lietošana un glabāšana;
informācija par transportēšanu.

Gadījumos, kad nav jāsniedz CSR, Jums ir jānorāda papildinformācija, piemēram:
 iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība;
 stabilitāte un reaģētspēja;
 apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu.
Iesniedzot datus kopīgi, drošas lietošanas vadlīnijas var norādīt arī galvenais reģistrētājs visu
dalībniek vārdā, vai arī tās var norādīt katrs dalībnieks atsevišķi.
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Ziņotajai informācijai ir jāatbilst drošības datu lapā (DDL) norādītajai informācijai, ja ir
nepieciešams iesniegt DDL.

9.9.

13. iedaļa. Novērtējuma ziņojumi

Šī iedaļa ir paredzēta dažādu ziņojumu norādīšanai pielikuma veidā.
Tāpat šajā iedaļā pievieno ķīmiskās drošības ziņojumu, ja nepieciešams. REACH regulas
14. pants nosaka, ka ir jāveic ķīmiskās drošības novērtējums (CSA), norādot tā dokumentāciju
ķīmiskās drošības ziņojumā (CSR). Tas attiecas uz vielām, kuras tiek ražotas vai importētas
vairāk nekā 10 tonnu apjomā vienā gadā, izņemot dažus izņēmumus, kas norādīti 14.2. pantā.
Lai pievienotu CSR, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1. darbība.

Izveidojiet 13. iedaļā ierakstu un piešķiriet ierakstam jēgpilnu nosaukumu,
piemēram, Ķīmiskās drošības ziņojums.

2. darbība.

Pievienojiet CSR laukā Document/report (Dokuments/ziņojums).

3. darbība.

Izvēles sarakstā Type of report (Ziņojuma veids) atlasiet REACH ķīmiskās
drošības ziņojumu (CSR).Izvēles sarakstā CSR contains (CSR saturs) atlasiet
pievienotā CSR saturu, t. i., norādiet, vai CSR satur tikai A daļu vai bīstamības
novērtējuma B daļu, vai B daļu ar iedarbības scenārijiem, vai arī visas daļas.

4. darbība.

Nākamajā laukā atlasiet type of CSR (CSR veids): norādiet, vai esat galvenais
reģistrētājs, vai CSR tiek iesniegts kopīgi, vai Jūs iesniedzat dokumentāciju visu
dalībnieku vārdā, vai arī CSR ir Jūsu. Tāpat Jūs varat norādīt, vai Jūsu paša CSR
tika kopīgi sagatavots.

5. darbība.

Laukā Chemical safety assessment/report tool used (Ķīmiskās drošības
novērtējums/ziņojumā izmantotais rīks) norādiet rīka veidu, kurš tika izmantots
CSA sagatavošanā un CSR ģenerēšanā (piemēram, ja izmantojāt Chesar). Ja
izmantojāt rīku, Jūs varat pievienot arī šī rīka eksporta failu, izveidojot 13. iedaļā
vēl vienu ierakstu un atlasot REACH Chemical safety assessment/exposure
estimation tool export file (REACH ķīmiskās drošības novērtējums/iedarbības
aplēses rīka eksporta fails) laukā Type of report (Ziņojuma veids).

6. darbība.

Nākamajos laukos varat norādīt papildinformāciju par pievienotajiem failiem
(piemēram, ja pievienojat novērtējuma rīka eksporta failu, varat norādīt
izmantoto versiju) vai citus skaidrojumus.

Kopīgs ķīmiskās drošības ziņojums
Ja iesniedz kopīgu dokumentu, dalībnieki var piekrist, ka vadošais reģistrētājs iesniedz kopīgu
CSR dažu vai visu kopīgās reģistrācijas dalībnieku vārdā. Apdraudējuma novērtējumam
vienmēr ir jābūt daļai no kopīgā iesnieguma. Ja paredzams pakļaušanas iedarbībai
novērtējums, reģistrētājiem ir ieteikts iesniegt kopīgu CSR. Galvenā reģistrētāja dokumentācijā
ir jābūt iekļautai 3.5. apakšiedaļai, visiem kopīgajā CSR iekļautajiem lietošanas veidiem un
dokumentam, izmantojot 3.5. apakšiedaļas lauku Related assessment (Saistītais novērtējums),
vai šādi lietošanas veidi i) ir novērtēti kopīgajā CSR vai ii) ir novērtēti kopīgajā CSR, bet nav
vadošā reģistrētāja paša lietošanas veidi. Reģistrācijas dalībnieki iekļauj savus lietošanas
veidus 3.5. apakšiedaļā un norāda 3.5. apakšiedaļas laukā Related assessment (Saistītais
novērtējums), ka lietošanas veidi ir novērtēti kopīgajā CSR. Kopīgo CSR drīkst iesniegt tikai
vadošais reģistrētājs. Ir ieteicams vadošajam reģistrētājam iesniegt dokumentāciju
dalībniekiem, detalizēti raksturojot, kā kopīgajā CSR iekļautie lietošanas veidi ir aprakstīti
IUCLID 3.5. apakšiedaļā. Dokumentu var iesniegt kā eksporta failu no IUCLID.
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Papildus vadošais reģistrētājs vai atsevišķi dalībnieki var norādīt un novērtēt konkrētus
lietošanas veidus, kas ir attiecināmi tikai uz viņiem. Pēc tam viņi var iesniegt daļēju CSR
B daļu, ietverot 1., 2., 9. un 10. nodaļu, kā arī pievienot atbilstošos lietošanas veidus
3.5. apakšiedaļai. Laukā Related assessment (Saistītais novērtējums) ir jāatzīmē ar karodziņu,
ka lietošanas veids ir novērtēts individuālā CSR.
Ir svarīgi, ka katrs reģistrētājs norāda katram lietošanas veidam, vai tas ir novērtēts kopīgajā
CSR vai individuālajā CSR vai ir izslēgts no novērtējuma.
Ja vadošais reģistrētājs iesniedz CSR ar pakļaušanas iedarbībai novērtējumu dalībnieku vārdā,
katram reģistrācijas dalībniekam ir joprojām jāaizpilda CSR A daļa, kur dalībnieks apliecina, ka
viņš lieto identificētu risku pārvaldības pasākumus savā ražotnē, kā arī saviem klientiem ir
norādījis saistošos riska pārvaldības pasākumus.
Atbrīvojums no ķīmiskās drošības ziņojuma
REACH regulas 14. panta 2. punktā ir minēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem nav jāveic
ķīmiskās drošības novērtējums. Ja viela atbilst 14. panta 2. punkta nosacījumiem, lai
dokumentācija tiktu uzskatīta par pilnvērtīgu, joprojām ir jāizveido protokols 13. iedaļā.
Atlasiet REACH Ķīmiskās drošības ziņojumu (CSR) kā Type of report (Ziņojuma veids) un
pamatojiet CSR neesamību, ietverot paskaidrojumu laukā Discussion (Diskusija). Pamatojumā
ir skaidri jānorāda, kā viela atbilst 14. panta 2. punkta nosacījumiem, t. i., viela ir importēta
maisījumā vai materiālā, kur tās daudzums ir zem robežvērtības, kas saistoša konkrētajai
vielai. Pamatojumam ir jābūt specifiskam reģistrētajai vielai; vispārīga atsauce uz 14. panta
2. punktu nav pietiekama, lai neiesniegtu CSR.


Ja izmantojat 14. panta 2. punktā norādīto izņēmumu īpašā gadījumā, kad monomērs
importēts polimērā, papildus iepriekš minētajam ir jāuzrāda, ka viela nerodas atkārtoti
(t. i., netiek izlaista no polimēra) dzīves cikla laikā vai pēc izlaišanas apkārtējā vidē.

IUCLID ziņojumu ģenerētājs
Ja ievadāt informāciju 13.1. apakšiedaļā Ķīmiskās drošības ziņojums (A daļa), IUCLID
ziņojumu ģenerētājs aizpilda arī Jūsu CSR A daļu. Šis ieraksts ietver trīs daļas, kas jānorāda
ieraksta trijos teksta laukos:


Riska pārvaldības pasākumu kopsavilkums: nav nepieciešams atkārtot B daļā iekļauto riska
pārvaldības pasākumu aprakstu. Jābūt pietiekami ar atsauci uz saistošajiem pakļaušanas
iedarbībai scenārijiem B daļā. Apliecinājums, ka šie pasākumi ir ieviesti: tas attiecas uz
reģistrētāja ražotni un individuālajiem lietošanas veidiem. Apliecinājums, ka klienti ir
informēti par pasākumu, izsniedzot viņiem paplašinātās drošības datu lapas.

Līdzko CSR ir ģenerēts ar ziņojumu ģenerētāju, tas ir jāpievieno 13. iedaļai, kā paskaidrots
iepriekš.

9.10. 14. iedaļa „Informācijas prasības”
9.10.1. III pielikuma 14. iedaļa „Kritēriji”
Standarta informācijas prasības attiecībā uz 1-10 tonnu reģistrāciju saskaņā ar REACH ir
noteiktas REACH regulas VII pielikumā, kas ir iedalītas divu veidu informācijā:



informācija par vielu fizikāli ķīmiskām īpašībām, kura jānorāda par visām 1-10
tonnām/gadā; un
informācija par toksikoloģiskajām un ekotoksikoloģiskajiem īpašībām visām jaunajām un
esošajām vielām, kas atbilst REACH III pielikuma kritērijiem.
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Ja Jūs reģistrējat esošu vielu ar 1-10 t apjomu, kura nerada bažas, kā tas norādīts REACH
regulas III pielikumā, Jūs varat iesniegt savu reģistrācijas dokumentāciju, norādot tikai fizikāli
ķīmiskās īpašības (skatīt arī pielikumu Overview of endpoints and information requirements
(Pārskats par šīs rokasgrāmatas parametru un informācijas prasībām). Šādā gadījumā
datubāzē IUCLID šīs pieejas pamatošanai Jums būs jāizpilda 14. iedaļā minētie III pielikuma
kritēriji par informācijas prasībām. Tas attiecas gan uz galveno, gan arī dalībnieku
dokumentāciju, kas satur tikai fizikāli ķīmisko informāciju:
1. ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz Annex III (II pielikums) kritērijiem , kas atrodas
navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā;
2. atlasiet New fixed record (Jauns noteikts ieraksts).
3. Tiks izveidots jauns ieraksts ar jautājumu kopu.
Jautājumi/punkti, kas tiek parādīti ierakstā, Jums soli pa solim palīdzēs atlasīt dažādas
iespējas attiecībā uz vielu, kas atbilst REACH regulas III pielikuma prasībām, lai Jūs varētu
pamatot, ka šie kritēriji nav piemērojami Jūs vielai. Jums būs jāsniedz atbildes uz visiem
jautājumiem, attiecīgajos izvēles sarastos atlasot Jā vai Nē. Jūs varēsiet pamatot savus
secinājumus brīvā teksta formā un nepieciešamības gadījumā pievienot dokumentus, kas to
apliecina.
Lai palīdzētu reģistrētājiem noteikt, vai viņu viela atbilst/neatbilst REACH regulas
III pielikuma kritērijiem, ECHA ir sastādījusi vielu sarakstu, par kurām ir pierādījumi, ka tās,
iespējams, varētu atbilst šiem kritērijiem. Saraksts kopā ar ilustratīviem piemēriem, kā to
lietot, ir pieejams šeit: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iiiinventory. Turklāt ECHA ir izstrādājusi atbalsta materiālu, kurā efektīvā veidā soli pa solim
izklāstīta procedūra, kas paredzēta uzņēmumiem, lai apsvērtu REACH regulas III pielikuma
prasības saistībā ar to reģistrāciju. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, aplūkojiet
III pielikumam veltītu tīmekļa lapu šeit: https://echa.europa.eu/support/registration/whatinformation-you-need/reduced-information-requirements.

9.10.2. 14. iedaļa „Atteikšanās no datu iesniegšanas, veicot REACH
reģistrāciju”
Šajā iedaļā Jūs varat atsevišķi iesniegt daļu no reģistrācijas dokumentācijas datiem, kas
neietilpst kopīgā iesniegumā akceptētajos datos. Ja esat atlasījis izvēli atteikties no datu
iesniegšanas, Jums ir jāizveido jauns ieraksts un pēc tam Jūs varēsiet pievienot vairākus
blokus, uzklikšķinot uz pogas
. Katrā blokā, kuru izveidojāt šajā iedaļā, ir jānorāda
atteikuma pamatojums, iesniedzot šajā blokā visus dokumentus. Norādot pamatojumu,
ievērojiet prasības, kas noteiktas REACH regulas 11. panta 3. punktā vai 19. panta 2. punktā.
Vairāk informācijas par iespējām atteikties un mehānismiem var atrast Vadlīnijās par datu
kopīgu lietošanu, kuras pieejamas: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach
Vēl plašāka informācija, kā veidot pilnu atteikšanās dokumentāciju pēc strīda, ir pieejama šīs
rokasgrāmatas 10.2. apakšiedaļā.

10. Kā izveidot dokumentāciju
Tiklīdz vielas datu kopā esat iekļāvuši visu attiecīgo informāciju, Jums ir jāizveido
dokumentācija.
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Pirms dokumentācijas izveides ieteicams pārbaudīt, vai dati vielas datu kopā ir pilnīgi, ko var
izdarīt, izmantojot Validation assistant (Validācijas palīgrīks). Lai iegūtu vairāk informācijas
par to, kā strādāt ar validācijas palīgrīku, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmu.
Tāpat pirms dokumentācijas izveides savlaicīgi pārbaudiet, vai nav iespējams uzlabot datu
kopas kvalitāti; lūdzu, apskatiet ECHA tīmekļa vietnē tīmekļa lapu Kā uzlabot
dokumentāciju: http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier.
1. Lai izveidotu dokumentāciju, atveriet pieejamo vielas datu kopu sarakstu, noklikšķinot
IUCLID mājas lapā uz Substance

(Viela).

2. Visas pieejamās vielas (lietotāja noteiktā meklēšanas vaicājuma robežās) tiek parādītas
navigācijas panelī ekrāna kreisajā daļā. Ja vielas nav redzamas sarakstā, Jūs tās varat
meklēt, izmantojot meklēšanas paneli. Ja saraksts ir pārāk garš, varat arī filtrēt, filtra laukā
ierakstot vielas nosaukuma daļu.
3. Atlasiet vielu, kurai vēlaties izveidot dokumentāciju.
4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vielas vaicājuma rezultātu sarakstā. Uznirstošajā izvēlnē
atlasiet Create dossier (Izveidot dokumentāciju).
5. Kad ir atlasīta izvēle Create dossier (Izveidot dokumentāciju), tiek parādīts dokumentācijas
izveides vednis. Izpildiet dokumentācijas izveides vednī norādītās darbības.
Dokumentācijas izveides vednī noklusējuma izvēle sastāv tikai no diviem posmiem: Select
submission type (1) (Atlasīt iesniegšanas tipu) (1) un Complete the dossier header (5)
(Aizpildīt dokumentācijas galveni). Ja vēlaties mainīt noklusējuma iestatījumus, lai parādītu
vairāk izvēles, atlasiet izvēles rūtiņu Use advanced settings (Lietot papildu iestatījumus).
1. Iesniegšanas tipa izvēle
Sekmīgai dokumentācijas iesniegšanai ir svarīgi atlasīt pareizu dokumentācijas veidni,
izvēloties iesniegšanas tipu. Pirms eksportējat dokumentāciju, pārbaudiet, vai izvēlētā veidne
atbilst paredzētajai iesniegšanas dokumentācijai.
Ja ir atlasīta izvēles rūtiņa Use advanced settings (Lietot papildu iestatījumus), izpildiet 2. — 4.
posmā norādītās darbības, savukārt, ja nav izmainīti noklusējuma iestatījumi (ieteicamā
pieeja), pārejiet uzreiz uz 5. posmu:
2. Nosakiet konfidencialitātes līmeni, atlasot datu aizsardzības karodziņu. Ja vielas datu kopā
esat iekļāvis kādu konfidencialitātes vai reglamentējošās programmas karodziņu, lūdzu,
pārbaudiet, vai dokumentācijā ir iekļauta attiecīgā informācija, atlasot šajā posmā
atbilstošus karodziņus. Ja neesat pārliecināts, atlasiet izvēli pēc noklusējuma „Visi lauki —
tostarp konfidenciāla informācija par testēšanas materiālu”. ECHA izvērtēs informācijas
konfidencialitāti un sniegto pamatojumu. Vairāk informācijas par dokumentācijas daļas
publicēšanu pieejama ECHA tīmekļa vietnē:http://echa.europa.eu/manuals.
3. Atlasiet dokumentācijā iekļaujamās anotācijas.
4. Pārbaudiet un atlasiet dokumentus un entītijas, kuras tiks iekļautas Jūsu dokumentācijā.
Lai to izdarītu, atlasiet sarakstā Entities list (Entītiju saraksts) vielas entītiju, kas būs
norādīta pirms
. Ar vielu saistītie dokumenti un entītijas tiks norādīti logā References to
(Atsauces uz); iekļaujamie dokumenti jau būs pārbaudīti. Dokumentācijā vienmēr ir
jāiekļauj atsevišķi dokumenti, piemēram, 1.1. iedaļa, ko šajā posmā nevar izlaist. Atkarībā
no iesniegšanas tipa daži dokumenti netiks parādīti sarakstā un tos nevar iekļaut, jo tie
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neattiecas uz izvēlēto iesniegšanas tipu. Ja neesat pārliecināts par iekļaujamo informāciju,
atlasiet Next (Nākošais) un izmantojiet šim iesniegšanas tipam noklusējuma iestatījumus.
5. Aizpildiet dokumentācijas galveni, ievadot papildu administratīvo informāciju
Informācija, kas iekļauta dokumentācijas galvenē, ir būtiska uzņēmējdarbības noteikumu
pārbaudē, iesniedzot Jūsu dokumentāciju. Iesniedzot nepilnīgu vai nepareizu informāciju,
Jūsu iesniegtā dokumentācija var tikt atteikta, un šādā gadījumā Jums būs jāizveido jauna
dokumentācija ar izlabotu informāciju un vēlreiz tā jāiesniedz. Lai iegūtu vairāk informācijas,
skatiet pielikumu: Pārskats par uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudi, ko veic ECHA
iesniegtajai dokumentācijai.
Turpmākajās apakšnodaļās aprakstīts, kā dokumentācijas galvenē ievadīt administratīvo
informāciju.

10.1. Administratīvā informācija
Dokumentācijas nosaukums: Izvēlieties savai dokumentācijai nosaukumu, pēc kura Jūs viegli
varēsiet to atrast savā datu bāzē. Ieteicams dokumentācijas nosaukumā neizmantot
konfidenciālu informāciju; tā būs redzama ikvienam, ar kuru kopīgosit dokumentāciju.
Dokumentācijas iesniegšanas piezīme: Šis ir izvēles lauks, kuru varat izmantot, lai norādītu
papildu piezīmes par iesniegšanas iemesliem, piemēram, atjaunināšanas gadījumā, kas to
pamatoja.

10.1.1. Iesniegšanas veids
Individuāls reģistrētājs Neatlasiet izvēles rūtiņu Joint submission (Kopīgs iesniegums), ja
Jūsu viela nesastāda kopīgas reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas daļu.
Galvenais reģistrētājs Izvēles lodziņš Joint submission (Kopīgs iesniegums) ir jāatzīmē tikai,
ja dokumentācija tiks iesniegta kā galvenā reģistrētāja dokumentācija kopīgā iesniegumā. Ja
iesniedzat informāciju dalībnieku vārdā, atlasiet attiecīgās izvēles rūtiņas, piemēram, Chemical
safety report, Guidance on safe use (Ķīmiskās drošības ziņojums, Vadlīnijas par drošu
lietošanu) un/vai Review by an assessor (Izskatījis vērtētājs).
Dalības reģistrētājs Ja Jūs esat kopīgās reģistrācijas dalības reģistrētājs, dokumentācijas
izveides vedņa 1. posmā izvēlieties vienu no divām dalībnieku veidnēm Select submission type
for a substance (Atlasīt vielas iesniegšanas veidu):



dalībnieks kopīgās iesniegšanas gadījumā — vispārējs gadījums;
dalībnieks kopīgās iesniegšanas gadījumā — starpprodukti.

Jūs kā kopīga iesnieguma dalībnieks varat norādīt dokumentācijas virsrakstā, vai informāciju
iesniedz galvenais reģistrētājs Jūsu vārdā. Tas attiecas uz ķīmiskās drošības ziņojumu,
vadlīnijām par drošu lietošanu un vērtētāja izskatīšanu.

10.1.2. Tonnāžas diapazons
Laukā Tonnage band(s) of the registrant (Reģistrētāja tonnāžas diapazons(-i)) atlasiet savu
tonnāžas diapazonu. Tonnāžas diapazonu kopīgā iesniegumā nosaka dokumentācijas veidnes
tips, kas atlasīts vedņa 1. posmā. Ja dokumentācija ir kombinēts iesniegums attiecībā uz
starpproduktu lietošanas veidiem un lietošanas veidiem, kad vielu nelieto kā starpproduktu,
norādiet arī starpprodukta tonnāžas diapazonus.
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10.1.3. Īpašie iesniegumi
Nosakiet, vai dokumentācija ir jāiesniedz kā sākotnējais iesniegums, vai kā iepriekšējā
iesnieguma atjauninājums.
Atjauninājumu var iesniegt tikai šādos gadījumos:



spontāna atjaunināšana, kad esat veiksmīgi reģistrējis šo konkrēto vielu un vēlaties savā
dokumentācijā norādīt jaunu informāciju;
atjaunināšana pēc pieprasījuma, kad Jūsu iepriekšējā iesnieguma tehniskā pilnīguma
pārbaude (TPP) nav bijusi veiksmīga, vai pēc aģentūras pieprasījuma vai lēmuma.

Sīkāka informācija par tiem sniegta nākamajās nodaļās.

10.1.3.1. Spontāna atjaunināšana
Atjauniniet dokumentāciju spontāni, ja vēlaties to atjaunināt pēc savas iniciatīvas, lai
dokumentācijā būtu norādīta jaunākā informācija, vai arī, ja to savā vēstulē, kura tika nosūtīta
uz Jūsu REACH-IT kontu, norādījusi aģentūra, piemēram, skrīninga kampaņas vēstules.
Norādiet dokumentācijas virsrakstā, ka iesniegums ir atjauninājums un attiecīgajā laukā
ievadiet pēdējā veiksmīgi iesniegtā iesnieguma numuru. Atlasiet izvēles rūtiņu Spontaneous
update (Spontāna atjaunināšana). Izvēles sarakstā atlasiet atbilstošu atjaunināšanas iemeslu.
Ja atlasāt other (cits), tad brīvā teksta laukā Jums ir jāievada informācija, norādot atbilstošu
atjaunināšanas iemeslu. Ja vēlaties norādīt vairāk nekā vienu dokumentācijas atjaunināšanas
iemeslu, tad par katru atjaunināšanas iemeslu Jums ir jāizveido papildu bloks. Lūdzu, ņemiet
vērā, ka pamatojumam ir jābūt norādītam visos blokos.

10.1.3.2. Atjauninājums pēc neveiksmīgas pilnīguma pārbaudes
Iesniedziet pieprasīto atjauninājumu, ja Jūs atjaunināt savu dokumentāciju sakarā
ar Jūsu iepriekšējā iesnieguma neveiksmīgas pilnīguma pārbaudes. Norādiet, ka
iesniegums ir atjauninājums un attiecīgajā laukā ievadiet iesnieguma numuru, kuram
pilnīguma pārbaude nebija izdevusies. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Further to a request/decision
from regulatory body (Pēc pieprasījuma/regulatīvās iestādes lēmums) un ievadiet laukā
Number (Numurs) sarakstes numuru. Sarakstes numuru var atrast vēstulē par neveiksmīgi
izpildītu pilnīguma pārbaudi REACH-IT sadaļā „Galvenie dokumenti”.

10.1.3.3. Atjaunināšana pēc aģentūras pieprasījuma
Iesniedziet pieprasīto atjauninājumu, ja to pieprasa aģentūra, piemēram, atbilstības pārbaudes
rezultātā, konfidencialitātes prasību novērtēšanas rezultātā utt. savā vēstulē, kas tika nosūtīta
uz Jūsu REACH-IT kontu. Norādiet dokumentācijas virsrakstā, ka iesniegums ir atjauninājums
un attiecīgajā laukā ievadiet pēdējā veiksmīgi iesniegtā iesnieguma numuru. Atzīmējiet izvēles
rūtiņu Further to a request/decision from a regulatory body (Pēc pieprasījuma/regulatīvās
iestādes lēmums) un ievadiet laukā Number (Numurs) sarakstes numuru, kas saistīts ar
aģentūras pieprasījumu, kura pieprasīja atjauninājumu.

10.1.4. Dokumentācijas konkrētā informācija
Izskatījis vērtētājs Izvēles rūtiņa Reviewed by an assessor (Izskatījis vērtētājs) nav obligāti
aizpildāma, tomēr saskaņā ar REACH regulas 10. panta A punkta 8. daļu, kura paredz, ka, ja
dokumentācija vai tās daļas ir izskatījis vērtētājs, to šeit ir jānorāda.
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Konfidencialitātes pieprasījums Konfidencialitātes pieprasījums par reģistrācijas numuru un
konfidencialitātes pieprasījums par tonnāžas diapazonu ir jāatlasa, ja vēlaties pieprasīt
attiecīgajiem datiem konfidencialitāti. Konfidencialitātes pieprasījums ir jāpamato. Tāpat šis
pieprasījums var būt maksas pakalpojums.
Konfidencialitātes pieprasījuma karodziņš dokumentācijas galvenē ir jānorāda katru reizi,
iesniedzot dokumentāciju atkārtoti. Kad esat saņēmis reģistrācijas numuru, Jūs varat norādīt
konfidencialitātes karodziņu arī pie reģistrācijas numura datubāzes IUCLID 1.3. iedaļā.
Karodziņš tur saglabāsies arī turpmākajos atjauninājumos.
Konfidencialitātes pieprasījuma izvēles rūtiņa attiecībā uz tonnāžas diapazonu ir vienīgā vieta
dokumentācijā, kur var pieprasīt konfidencialitāti saistībā ar Jūsu reģistrētās tonnāžas
diapazonu. Konfidencialitātes karodziņš datubāzes IUCLID 3.2. iedaļā attiecas uz faktiski
saražoto/importēto tonnāžu, ko vienmēr uzskata par konfidenciālu informāciju.
Jautājumi saistībā ar datu kopīgu lietošanu Pievienojoties kopīgai dokumentācijas
iesniegšanai, izmantojot aģentūras nodrošināto marķieri pēc „Kopīgā iesnieguma strīda”,
dokumentācijas sagatavošanas laikā dokumentācijas galvenē obligāti jāatzīmē izvēles rūtiņa
Data sharing issues (Jautājumi saistībā ar datu kopīgu lietošanu). Laukā Justification
(Pamatojums) norādiet paskaidrojumu.
Ja dokumentācijas galvenē ir atzīmēta rūtiņa Data Sharing Issue (Jautājumi saistībā ar datu
kopīgu lietošanu), iesniegumā nevar paļauties uz kopīgi iesniegtajiem dokumentiem: Drošas
lietošanas vadlīnijas, ķīmiskās drošības ziņojums.
Samaksa par atteikšanos no datu iesniegšanas (1-10 tonnas, neatbilst III pielikuma
kritērijiem, un brīvprātīgi tiek uzrādīts pilns VII pielikums): samaksu par atteikšanos no
datu iesniegšanas Jūs varat pieprasīt šajā dokumentācijā par 1-10 tonnu diapazonu (ieskaitot
starpproduktus) tikai tad, ja Jūs vai kopīga iesnieguma galvenais reģistrētājs esat brīvprātīgi
iesniedzis pilnīgu informāciju, kas norādīta REACH regulas VII pielikumā, un viela ir esoša,
un tiek uzskatīts, ka tās risks ir zems (t. i., neatbilst REACH III pielikuma kritērijiem).
Pamatinformācijai skatiet arī šī dokumenta III pielikumā 14. iedaļas
9.10.1. apakšiedaļā iekļautos kritērijus.
Ņemiet vērā, ka, lai atsauktos uz vadošās dokumentācijas pilnvērtīgiem
VII pielikuma datiem, vispirms ir jānoslēdz līgums ar vadošo reģistrētāju laikā, kad
veic pārrunas par datu kopīgošanu. Ja vadošā reģistrētāja iesniegumā nav ietverts
pilns VII pielikums (piemēram, vadošā dokumentācija ar samazinātām
informācijas prasībām/tikai fizikāli ķīmiskā informācija), kā dalībnieks varat sniegt
informāciju kā atteikšanos.
Iesniedzot reģistrācijas dokumentāciju, izmantojot veidni REACH reģistrācija 1—10
tonnas, fizikāli ķīmiskās prasības, reģistrētājs nav tiesīgs atteikties no apmaksas
veikšanas.

10.1.4.1. Obligātā informācija par izolētiem starpproduktiem
Ja dokumentācija attiecas uz starpproduktu reģistrāciju, jāatzīmē viena vai abas izvēles
rūtiņas, kas saistītas ar lietošanas apstākļiem saskaņā ar REACH regulas 17. panta 18. punktu.
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10.2. Kā izveidot pilnvērtīgu atteikšanās dokumentāciju kopīga
iesnieguma dalībnieku reģistrācijai pēc strīda par datu
kopīgošanu
Ja ECHA piešķir Jums piekļuvi kopīgam iesniegumam pēc strīda, saņemsiet akreditācijas datus,
ar kuriem var reģistrēties kopīgajam iesniegumam. Turklāt Jums ir jāsagatavo pilna
atteikšanās dokumentācija, t. i., dokumentācija, kurā viss tiek pamatots tikai ar Jūsu datiem.
Tas nozīmē, ka Jūsu dokumentācijā ir jābūt norādītai visai informācijai, kas nepieciešama
konkrētajam tonnāžas diapazonam. Kad visās atbilstošajās iedaļās esat norādījis visu
informāciju, atveriet 14. sadaļu Atteikšanās no datu iesniegšanas, veicot REACH reģistrāciju,
un sasaistiet visu šeit esošo informāciju atbilstīgi ar 2.1 apakšiedaļu GHS un parametru izpētes
protokoliem 4.–7. iedaļā, t. i., informāciju, kas parasti tiek iesniegta kopīgi atbilstīgi
11. pantam (skatiet šīs rokasgrāmatas 9.10.2. apakšiedaļu) Tomēr dažas no iedaļām, kas ir
obligātas pilnvērtīgai dokumentācijai, netiek automātiski iekļautas IUCLID dokumentācijā, ja
izmanto kopīgā iesnieguma dalībnieku veidni, kas nozīmē, ka daži no dokumentiem ir jāatlasa
manuāli, lai tos iekļautu dokumentācijā. Lai ietvertu visu saistošo informāciju, turpiniet, kā
norādīts tālāk.
1. darbība. Dokumentācijas izveides vednī atlasiet atbilstošo veidni kopīga iesnieguma
dokumentācijai un atzīmējiet izvēles rūtiņu Use advanced settings (Lietot papildu
iestatījumus).
2. darbība. Dokumentācijas izveides vednī turpiniet tālāk līdz darbībai Verify selected
documents (Pārbaudiet atlasītos dokumentus), kurā varat manuāli dokumentācijā ietvert
atbilstošos dokumentus.
Ņemiet vērā, ka daži šajā sarakstā norādītie dokumenti jau ir iepriekš atlasīti, ņemot vērā
dokumentācijas veidni. Tie ir noklusējuma iedaļas ar atteikšanos nesaistītai kopīgā
iesnieguma dalībnieka dokumentācijai un atteikšanās iedaļas, kas norādītas 14. iedaļā
(skatiet šīs rokasgrāmatas 9.10.2. apakšiedaļu). Parametru kopsavilkumi netiek iepriekš
atlasīti, bet tie ir jāpievieno manuāli.
3. darbība.

Panelī Entities list (Entītiju saraksts) atlasiet vielas datu kopas entītiju. Ar to tiek
aizpildīts viduspanelis References to with the documents linked to that entity
(Atsauces uz dokumentiem, kas saistīti ar konkrētu entītiju).

4. darbība.

Panelī References to (Atsauces uz) varat izmantot augšpusē pieejamo teksta
filtru, lai samazinātu redzamās iedaļas un parādītu tikai tās iedaļas, pēc kurām
var vieglāk atrast nepieciešamos dokumentus.

5. darbība.

Atlasiet atbilstošos dokumentus un pārbaudiet atlasi apakšējā panelī Final
outcome (Gala rezultāts).

6. darbība.

Pabeidziet dokumentācijas izveidi kā parasti (skatiet sadaļu iepriekš). Tā kā šajā
gadījumā piekļūstat kopīgajam iesniegumam, izmantojot Aģentūras izsniegtos
akreditācijas datus pēc strīda, dokumentācijas virsrakstā ir jāatzīmē izvēles
rūtiņa Data sharing issues (Jautājumi saistībā ar datu kopīgu lietošanu) un laukā
Justification (Pamatojums) jānorāda paskaidrojums. Turpmākie norādījumi ir
iekļauti pielikumā par strīda lēmumu.

7. darbība.

Pārbaudiet, vai gala dokumentācijā ir iekļauti visi atlasītie papildu dokumenti.

Plašāka informācija par atteikšanās iespējām un mehānismiem ir pieejama sadaļā Vadlīnijas
par datu kopīgu lietošanu šeit: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach.
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11. Kā eksportēt dokumentāciju
Lai sāktu eksportēšanas procesu, vispirms Jums ir jāatrod IUCLID lietojumprogrammas
navigācijas panelī dokumentācija. Tiklīdz meklēšanas rezultātu sarakstā tiek parādīta
dokumentācija, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās ieraksta un pēc tam atlasiet izvēlnē
Export (Eksportēt).
Sīkāka informācija par eksportēšanas vedni atrodama palīdzības funkcijā, kas iekļauta IUCLID
lietojumprogrammā.

12. Dokumentācijas iesniegšana
Lai iesniegtu savu dokumentāciju ECHA, Jums ir jāpiesakās REACH-IT, izmantojot juridiskās
personas informāciju par iesniedzēja iestādi, un jāizpilda norādes, kuras sniegtās par Jūsu
specifisko iesniegšanas tipu.
REACH-IT varat piekļūt no ECHA tīmekļa vietnes: http://www.echa.europa.eu/, vai dodoties uz
REACH-IT mājas lapu: https://reach-it.echa.europa.eu/.

13. Dokumentācijas atjaunināšana
Ja ir jāatjauno dokumentācija, nevajag vēlreiz pārrakstīt visus datus par vielu. Tā vietā Jūs
varat atjaunināt informāciju vielas datu kopā. Lai rediģētu vielas datu kopu, atlasiet to no
navigācijas paneļa un aizpildiet vai atjauniniet visus attiecīgos datus. Kad datu kopa ir
aizpildīta, Jūs varat sākt veidot dokumentāciju (skatīt sadaļu „Kā izveidot dokumentāciju”).
Kad reģistrācijas dokumentācija ir iesniegta ECHA un akceptēta datu apstrādei, jebkura
atkārtota dokumentācijas iesniegšana jāidentificē kā atjaunināšana tehnisku iemeslu dēļ, un tā
ir reģistrētāja atbildība. Ja informācija kopīgā iesnieguma daļa, galvenajam reģistrētājam ir
jāatjauno reģistrācijas dokumentācija dalībnieku vārdā.
Ir divi reģistrācijas dokumentācijas atjaunināšanas veidi: pēc pieprasījuma un spontāna
atjaunināšana. Atjauninot dokumentāciju, izlasiet šīs rokasgrāmatas 10. nodaļā sniegto
informāciju.
Lai iegūtu vairāk informācijas par reģistrācijas dokumentācijas atjaunināšanu, skatīt
Vadlīnijas par reģistrāciju, kuras pieejamas:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
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Annex 1. Pārskats par uzņēmējdarbības noteikumu
pārbaudēm, ko veic ECHA iesniegtajai dokumentācijai
Uzņēmējdarbības noteikumi ir dokumentācijas un administratīvo priekšnoteikumu kopums, kas
ir jāizpilda, lai ECHA varētu pārliecināties, ka dokumentāciju var pienācīgi apstrādāt un ir
iespējams sekmīgi īstenot paredzētos regulatīvos procesus. Uzņēmējdarbības noteikumi
neparedz iesniegto datu pilnīguma vai atbilstības novērtēšanu. Ja iesniegtie dokumenti neiztur
pārbaudi uzņēmējdarbības noteikumu līmenī, dokumentācija tiek automātiski dzēsta no
sistēmas un ir jāiesniedz jauns iesniegums, pirms var uzsākt jebkādus citus regulatīvos
procesus. Uzņēmējdarbības noteikumu pārbaudes rezultātus var aplūkot REACH-IT iesniegtās
dokumentācijas ziņojumā.
Šis dokuments Jums palīdzēs orientēties vielas datu kopas sastādīšanas pamatprasībās un
aizpildīt IUCLID dokumentācijas galveni. Turklāt, pirms Jūs eksportējat datus no IUCLID uz
REACH-IT, vielas datu kopas sagatavošanai un galīgās dokumentācijas pārbaudīšanai ir
ieteicams izmantot IUCLID validācijas palīgrīka spraudni. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz
vielas datu kopas vai dokumentācijas IUCLID navigācijas panelī un atlasiet Validate (Veikt
validāciju). Šis spraudnis pārbaudīs atbilstību lielākai daļai uzņēmējdarbības noteikumu. Tomēr
daži uzņēmējdarbības noteikumi būs atkarīgi no informācijas, kāda tiek saglabāta REACH-IT
datu bāzē, un tāpēc spraudnis nevarēs imitēt visus uzņēmējdarbības noteikumus, kuriem veic
pārbaudi Aģentūra.

Uzņēmējdarbības noteikumi, ko piemēro PPORD un reģistrācijas dokumentācijai
(pilnas reģistrācijas gadījumā, ražotnē izolētam starpproduktam, transportētam
izolētam starpproduktam)
Atrašanās vieta
(IUCLID/REACH-IT)

Noteikumu apraksts

Būtiskums

IUCLID
Vielas datu kopa

REACH dokumentāciju ir jāsagatavo, izmantojot vielas datu
kopu. To nevar sagatavot no jauktas dokumentācijas vai
produktu datu kopas.

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”

1.1. iedaļā jābūt norādītai standartvielai

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

1.1. un 1.2. iedaļā katrai standartvielai ir jābūt norādītam
vielas identifikatoram. Pieņemams vielas identifikators ir:
EK/saraksta numurs
CAS numurs
IUPAC nosaukums

Visi dokumentācijas
veidi

Jebkuram EK/saraksta numuram, kas tiek norādīts IUCLID
1.1. un 1.2. iedaļā, ir jābūt norādītam arī REACH-IT EK
sarakstā.
Ja Jūs izmantojat standartvielu, lai ziņotu par
sastāvdaļām/piemaisījumiem, kas nav zināmi, tos ir
„jāidentificē”, ievadot IUPAC nosaukuma laukā „Unknown
constituent/impurity” (Sastāvdaļa/piemaisījums nav zināms).
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Ja tiek izmantotas kategorijas, šo noteikumu piemēro visām
kategorijā iekļautajām vielām.
IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”

Standartviela ir jāapzīmē ar vienu no šādiem elementiem:
Vienkomponenta viela
Daudzkomponentu viela
UVCB

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”

Piegādes ķēdē vienīgo pārstāvi „Only representative” kā
funkciju nevar atzīmēt kopā ar „Manufacturer” (Ražotājs) vai
„Importer” (Importētājs). Katram ražotājam ārpus ES ir
jāatzīmē atsevišķa juridiska persona un jāsagatavo atsevišķa
reģistrācijas dokumentācija/paziņojumi.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”

Iesnieguma atjaunināšanas gadījumā atsauces vielai vienmēr
ir jānorāda EK numurs, kurš tika piešķirts IUCLID 1.1. iedaļā.
EK numuram ir jāsakrīt ar numuru, kurš tika izmantots šīs
vielas iepriekšējā iesnieguma dokumentācijā. Ja Jūsu
sākotnējā iesnieguma dokumentācijā nebija norādīts EK
numurs, Jums ir jāizmanto EK numurs, kurš šai vielai tika
sagatavots REACH-IT sistēmā. Šajā gadījumā Jums ir jādodas
uz REACH-IT un jālejupielādē EK ieraksts, kurš šai vielai tika
sagatavots REACH-IT sistēmā. Importējiet EK ieraktu savā
IUCLID uzinstalētajā programmā un piesaistiet to savai
standartvielai.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

1.2. iedaļā ir jānorāda vismaz viens ķīmiskais sastāvs. Un ir
jāizpilda arī šādas prasības:
visos izveidotajos ķīmiskajos sastāvos ir jābūt iekļautai
vismaz vienai sastāvdaļai;
visām sastāvdaļām ir jābūt sasaistītām ar standartvielu.

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Visiem 1.2. iedaļā sagatavotajiem ķīmiskajiem sastāviem ir
jābūt norādītam sastāva veidam. Vismaz vienam 1.2. iedaļā
norādītajam ķīmiskajam sastāvam ir jāatspoguļo vielas
sastāvs, kuru ražo/importē reģistrētājs. Šo sastāvu ir
jāatzīmē kā „Legal entity composition of the substance”
(Juridiskās personas vielas sastāvs).

Visi dokumentācijas
veidi

Ja no saraksta tiek atlasīts ķīmiskā sastāva veids „other”
(cits), tad ir jāaizpilda blakus esošais brīvā teksta lauks,
norādot attiecīgo informāciju.
IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Ja viela ir definēta kā vienkomponenta viela, pirmajam 1.2.
iedaļā esošajam juridiskās personas vielas sastāvam ir jābūt
norādītai atbilstošai vielas identitātei, kas sakrīt ar 1.1. iedaļā
norādīto standartvielu.

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Ja viela ir definēta kā daudzkomponentu viela, tad 1.1. iedaļā
esošā standartviela nevar būt identiska kādai no 1.2. iedaļā
esošajām sastāvdaļām, kuras norādītas pirmajā sastāva veidā
„legal entity composition of the substance” (juridiskās
personas vielas sastāvs).

Visi dokumentācijas
veidi
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IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Visās daudzkomponentu vai UVCB vielās ir jābūt
identificētām konkrētām standartvielām.

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
3.3. iedaļa „Ražotnes”

Katram ierakstam IUCLID 3.3. iedaļā ir jābūt piesaistītai
ražotnei. Tāpat ir jābūt norādītai ražotnes kontaktadresei, kā
minimums norādot valsti.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Tiklīdz reģistrācijas dokumentācijai/paziņojumam tiek
piesaistīts atsauces numurs, nav atļauts iesniegt citu tās
pašas juridiskās personas tās pašas vielas sākotnējo
iesnieguma dokumentāciju. Ja dokumentācijā ir
nepieciešams mainīt/pievienot datus, Jums ir jāiesniedz
atjauninājuma dokumentācija.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Atjauninājumus var iesniegt šādos gadījumos:
pēc veiksmīgas konkrētās vielas reģistrācijas
dokumentācijas/paziņojuma iesniegšanas pēc tam, kad ir
saņemts atsauces numurs (spontāns atjauninājums);
pēc neizturētas tehniskās pilnīguma pārbaudes (TCC)
(pieprasīts atjauninājums);
pēc Aģentūras pieprasītās papildu informācijas (spontāns vai
pieprasīts atjauninājums atbilstoši pieprasījumā norādītajam
paziņojumam).

Visi dokumentācijas
veidi — atjauninājumi

Jebkurā citā gadījumā ir jāiesniedz sākotnējā iesnieguma
dokumentācija.
IUCLID
Dokumentācijas galvene

Ja vēlaties iesniegt spontānu atjauninājumu, tad Jums ir
jāizpilda šādi nosacījumi:
dokumentācijas galvenē jābūt atzīmētam „The submission is
an update” (Iesniegums ir atjauninājums) un „Spontaneous
update” (Spontāns atjauninājums);
jābūt ievadītam pēdējās veiksmīgi iesniegtās dokumentācijas
numuram, norādot kā „Last submission number” (Pēdējā
iesnieguma numurs);
jāatlasa atbilstošs atjauninājuma pamatojums, vispirms zem
„Spontaneous update” (Spontāns atjauninājums) izveidojot
bloku, un pēc tam izvēles sarakstā atlasot vajadzīgo
vienumu. Ja atlasāt „other:” (cits), blakus esošajā brīvā
teksta laukā ir jānorāda iemesls.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Ja vēlaties atjaunināt savu dokumentāciju pēc neizturētas
TCC, tad Jums ir jāizpilda zemāk norādītie nosacījumi:
dokumentācijas galvenē jābūt atzīmētam „The submission is
an update” (Iesniegums ir atjauninājums) un „Further to a
request from a regulatory body” (Pēc regulatīvās iestādes
pieprasījuma);
jābūt ievadītam iesniegtās dokumentācijas numuram, kura
neizturēja TCC, norādot kā „Last submission number”
(Pēdējā iesnieguma numurs);
laukā „Number” jābūt norādītam anotācijas numuram.
Anotācijas numuru var atrast REACH-IT zem virsraksta
„Galvenie dokumenti” (Key documents) vēstulē par
atjauninājumu.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

Pēc neizturētās TCC pieprasītais atjauninājums ir jāiesniedz
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noteiktajā termiņā. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiek
pieņemts lēmums par sākotnējo iesnieguma dokumentāciju.
Konkrētajai vielai nav iespējams sagatavot nevienu citu
iesnieguma dokumentāciju, līdz reģistrētājam nav paziņots
galīgais lēmums.

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Ja vēlaties atjaunināt savu dokumentāciju pēc Aģentūras
pieprasījuma (izņemot gadījumus, kad nav izturēta TCC), tad
Jums ir jāizpilda zemāk norādītie nosacījumi:
dokumentācijas galvenē jābūt atzīmētam „The submission is
an update” (Iesniegums ir atjauninājums) un „Further to a
request from a regulatory body” (Pēc regulatīvās iestādes
pieprasījuma);
jābūt ievadītam pēdējās veiksmīgi iesniegtās dokumentācijas
numuram, norādot kā „Last submission number” (Pēdējā
iesnieguma numurs);
laukā „Number” jābūt norādītam anotācijas numuram.
Anotācijas numuru var atrast REACH-IT zem virsraksta
„Galvenie dokumenti” (Key documents) vēstulē par
atjauninājumu.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

IUCLID
1.3. iedaļa „Identifikatori”

Iesnieguma dokumentācijas atjaunināšanas gadījumā IUCLID
1.3. iedaļā ir jānorāda atsauces numurs. Ja Jūs atjaunināt
savu dokumentāciju pēc neizturētas TCC pārbaudes
sākotnējai iesnieguma dokumentācijai, tad šādā gadījumā
atsauces numurs vēl nebūs pieejams.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

IUCLID
Dokumentācijas veidne

IUCLID izmantotajai dokumentācijas veidnei ir jāatbilst
REACH-IT sistēmā paredzētajam iesnieguma veidam.

Visi dokumentācijas
veidi

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Iesniedzot un atjauninot dokumentāciju, nevar veikt
juridiskās personas izmaiņas. Lai veiktu administratīvās
izmaiņas, kas saistītas ar reģistrācijas
dokumentācijas/paziņojuma īpašumtiesībām, jāizmanto
REACH-IT sistēmā esošais „Legal entity change” (Juridiskās
personas izmaiņu) modulis.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

REACH-IT

Nav atļauts izmantot to pašu anotācijas numuru paralēlu
iesniegumu dokumentācijas sagatavošanā. Jūs nevarat
iesniegt dokumentāciju, norādot to pašu anotācijas numuru,
kamēr tiek apstrādāta cita dokumentācija.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
PPORD — atjauninājumi

REACH-IT

Kamēr notiek iepriekšējā iesnieguma dokumentācijas
apstrāde, nav iespējams iesniegt jaunu dokumentāciju.

Visi dokumentācijas
veidi — atjauninājumi

REACH-IT

Nav iespējams sagatavot iesniegumus no juridiskās personas
konta, kuram iesniegšanas brīdī tiek veikts juridiskā personas
izmaiņu (datu sapludināšanas) process.

Visi dokumentācijas
veidi

Juridiskās personas izmaiņu veikšanas funkcionalitāte ir
pieejama REACH-IT.
REACH-IT

Vienu un to pašu IUCLID dokumentāciju nevar iesniegt vairāk
kā vienu reizi.

Visa reģistrācijas
dokumentācija un
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PPORD

Uzņēmējdarbības noteikumi, ko piemēro reģistrācijas dokumentācijai (pilnas
reģistrācijas gadījumā, ražotnē izolētam starpproduktam, transportētam
izolētam starpproduktam)
IUCLID
1.3. iedaļa „Identifikatori”

Iesniedzot iepriekš paziņotas vielas atjauninājuma
dokumentāciju (NONS), jānorāda gan reģistrācijas numurs,
gan arī NCD numurs.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”
3.3. iedaļa „Ražotnes”

Ja „Manufacturer“ (Ražotājs) tiek atlasīts kā funkcija
piegādes ķēdē, tad 3.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viena
ražotne. Līdz ar to 3.3. iedaļā ir jāizveido ieraksts un šim
ierakstam ir jāpiesaista ražotne. Turklāt no 3.5.1. iedaļas ir
jāpiesaista vismaz viens ražošanas lietošanas veids,
izmantojot lauku „Related manufacture/own use” (Saistītā
ražošana/savs lietošanas veids).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”
1.3. iedaļa „Identifikatori”

EK numuram, kas norādīts IUCLID 1.1. iedaļā, ir jāsakrīt ar to
numuru, kas tika norādīts attiecīgās vielas iepriekšējā
pieprasījuma rezultātā.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Vielas datu kopa

Ja vēlaties dokumentācijā iekļaut kategoriju, Jums ir
jāizveido dokumentācija no vielas datu kopas, kas tika
piesaistīta šai kategorijai.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.1. iedaļa „Identifikācija”

Standartvielai 1.1. iedaļā IUPAC nosaukuma laukā ir jābūt
norādītam ķīmiskajam nosaukumam.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Galvenajā dokumentācijā vismaz vienam ķīmiskajam
sastāvam 1.2. iedaļā ir jābūt apzīmētam kā „Boundary
composition of the substance” (Vielas robežsastāvs). Šis
sastāvs ir aprakstīts kopējā vienošanās dokumentā par vielas
robežsastāviem.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Visos 1.2. iedaļā norādītajos UVCB vielu sastāvos, kuri
atzīmēti kā „Boundary composition of the substance” (Vielas
robežsastāvs), ir jāiekļauj informācija par izejmateriāliem, un
laukā „Description of composition” (Sastāva apraksts)
jānorāda ražošanā izmantotais procesa veids.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Par katru ķīmiskā sastāva sastāvdaļu, piemaisījumu un
piedevu, kas norādīts kā „Boundary composition of the
substance” (Vielas robežsastāvs), norādiet pilnu
koncentrācijas diapazonu (apakšējās un augšējās vērtības
kopā ar mērvienību).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Visos ķīmiskajos sastāvos, kas atzīmēti kā „Boundary
composition of the substance” (Vielas robežsastāvs), esošos
piemaisījumus un piedevas ir jāsasaista ar standartvielu.
Standartviela ir jāidentificē ar vienu no šādiem elementiem:
EK/saraksta numurs
CAS numurs
IUPAC nosaukums

Visa reģistrācijas
dokumentācija
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IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”

Visiem ķīmiskajiem sastāviem, kuri IUCLID 1.2. iedaļā
norādīti kā „Boundary composition of the substance” (Vielas
robežsastāvs), ir jāidentificē ikviena esošā piedeva, to
piesaistot standartvielai. Informācijā par standartvielu
jānorāda informācija par EK, CAS un/vai IUPAC
identifikatoriem, kas ir pieejama tai paredzētajos laukos.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”
2.1. iedaļa „GHS”

Ja 1.2. iedaļā norādāt datus par vairākiem juridisko personu
sastāviem, tie visi ir jāpiesaista atbilstošajam 2.1. iedaļas
klasificēšanas un marķēšanas ierakstam. To var izdarīt,
izmantojot 2.1. iedaļā lauku „Related composition”(Saistītais
sastāvs), noklikšķinot uz pogas „Add” (Pievienot).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
2.1. iedaļa „GHS”

Klasificēšanas un marķēšanas informācija iesniedzama 2.1.
iedaļā GHS formātā.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
2.1. iedaļa „GHS”

Katram specifiskās robežkoncentrācijas (Specific
concentration limit) blokam, kas izveidots IUCLID 2.1. iedaļas
C&L ierakstā, jāaizpilda vismaz viens no diviem laukiem zem
virsraksta „Concentration range (%)” (Koncentrācijas
diapazons (%)). Turklāt laukā „Hazard categories”
(Bīstamības kategorija) ir jāatlasa vismaz viens vienums.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Ja C&L ierakstā nav norādīta neviena klasifikācija, jāatzīmē
rūtiņa „Not classified“ (Nav klasificēts) un ierakstā nav
jānorāda neviena robežkoncentrācija.
IUCLID
2.1. iedaļa „GHS”

Ja viela ir klasificēta, laukā „Hazard categories” (Bīstamības
kategorija) un „Hazard statement” (Bīstamības apzīmējums)
jānorāda informācija, pretējā gadījumā par katru bīstamības
klasi IUCLID 2.1. iedaļā Jums būs jānorāda neklasificēšanas
iemesls „Reason for no classification“.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Ja viela nav klasificēta, jāatzīmē rūtiņa „Not classified“ (Nav
klasificēts) un šajā ierakstā nav jānorāda neviena
klasifikācija.
IUCLID
2.1. iedaļa „GHS”

Ja viela ir klasificēta, IUCLID 2.1. iedaļā vismaz vienā „Specific
target organ toxicity - single” (Specifiska orgāna mērķa
toksicitāte — vienreizēja) un „Specific target organ toxicity repeated” (Specifiska orgāna mērķa toksicitāte — atkārtota)
blokā ir jānorāda informācija. Par katru bloku ir jāaizpilda trīs
lauki — „Hazard category” (Bīstamības kategorija), „Hazard
statement” (Bīstamības apzīmējums) un „Affected organs”
(Ietekmētie orgāni), vai arī Jums būs jāaizpilda lauks „Reason
for no classification” (Neklasificēšanas iemesls).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Ja viela nav klasificēta, jāatzīmē rūtiņa „Not classified“ (Nav
klasificēts) un nav jānorāda neviena klasifikācija.
IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”
2.1. iedaļa „GHS”

Jums kā galvenajam reģistrētājam, ja IUCLID 2.1. iedaļā
norādāt ziņas par vairākiem klasificēšanas un marķēšanas
(C&L) ierakstiem, katrs ieraksts 1.2. iedaļā ir jāpiesaista
atbilstošajam vielas robežsastāva veidam. Sasaistīšanu veic,
izmantojot 2.1. iedaļā lauku „Related composition”(Saistītais

Visa reģistrācijas
dokumentācija
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sastāvs).
IUCLID
2. iedaļa „PBT novērtējums”

Ja dokumentācijā ir jānorāda ķīmiskās drošības ziņojums
(CSR), 2.3. iedaļā ir jānorāda arī PBT novērtējuma
kopsavilkums. PBT statusa laukā „PBT status” atlasiet
vienumu. Ja ir atlasīta „PBT assessment does not apply” (PBT
novērtējums neattiecas) iespēja, jāiesniedz pamatojums. Ja
tiek norādīti vairāki PBT novērtējuma kopsavilkumi, tiem
visiem ir jābūt pilnībā aizpildītiem.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”
2. iedaļa „PBT novērtējums”

Ja tiek norādīti vairāki PBT novērtējuma kopsavilkumi, tos
visus ir jāsasaista ar attiecīgo atbilstošo vielas robežsastāva
veidu, izmantojot 2.3. iedaļas lauku „Assessed composition”
(Novērtētais ķīmiskais sastāvs).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
1.2. iedaļa „Ķīmiskais sastāvs”
2. iedaļa „PBT novērtējums”

Ja 1.2. iedaļā norādīti vairāki ķīmiskie sastāvi, tos visus ir
jāsavieno ar atbilstošo PBT novērtējuma kopsavilkumu,
izmantojot 2.3. iedaļas lauku „Assessed
composition”(Novērtētais ķīmiskais sastāvs).

IUCLID
14. iedaļa „Atteikšanās no
datu iesniegšanas, veicot
REACH reģistrāciju”

Ja izlemjat, ka dažus vai pilnībā visus datus iesniegsiet
atsevišķi, t.i., atteiksities no kopīgi iesniedzamās
informācijas, tad 14. iedaļā par katru informācijas vienumu,
no kura vēlaties atteikties, ir jāizveido datu bloks.
Pamatojums par atteikšanos ir jānorāda tam paredzētajā
laukā, ievērojotREACH regulas 11. panta 3. punkta un 19.
panta 2. punkta noteikumus.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene —
„Jautājumi saistībā ar datu
kopīgu lietošanu”

Pievienojoties kopīgai dokumentācijas iesniegšanai,
izmantojot aģentūras nodrošināto kodu pēc „Kopīgā
iesnieguma strīda”, dokumentācijas sagatavošanas laikā
dokumentācijas galvenē obligāti jāatzīmē izvēles rūtiņa
„Data sharing issues” (Jautājumi saistībā ar datu kopīgu
lietošanu). Laukā „Justification” (Pamatojums) norādiet
paskaidrojumu.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Ja dokumentācijas galvenē ir atzīmēta rūtiņa „Data Sharing
Issues”(Jautājumi saistībā ar datu kopīgu lietošanu), ar
iesnieguma dokumentāciju nevar atsaukties uz kopīgi
iesniegto dokumentāciju (Drošas lietošanas
vadlīnijām/ķīmiskās drošības ziņojumu).

IUCLID
Dokumentācijas veidne
REACH-IT

Lai iesniegtu dalībnieka dokumentāciju, juridiskajai personai,
kura iesniedz dokumentāciju, ir jābūt šīs vielas kopīgā
iesnieguma daļai.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas veidne

Turpmāk norādītās IUCLID veidnes attiecas tikai uz
reģistrācijas dalībniekiem:
REACH reģistrācijas pieteikuma dalībnieks kopīgās
iesniegšanas gadījumā – vispārīgs gadījums;
REACH reģistrācijas pieteikuma dalībnieks kopīgās
iesniegšanas gadījumā – starpprodukti.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

IUCLID
Dokumentācijas veidne
Dokumentācijas galvene

Ja esat kopīgās datu iesniegšanas daļa, Jūs nevarat norādīt
dokumentācijā lielāku tonnāžas diapazonu par kopīgajā
iesniegumā norādīto maksimālo diapazonu (kas norādīts
galvenā iesnieguma dokumentācijas veidnē), ja vien Jūs
neatsakāties no kopīgās datu iesniegšanas. Lai palielinātu
kopīgi iesniedzamās dokumentācijas tonnāžas diapazonu,
galvenajam reģistrācijas dokumentācijas iesniedzējam ir
jāatjauno sava dokumentācija.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas veidne

Galvenais reģistrācijas dokumentācijas iesniedzējs nevar
samazināt kopīgi iesniedzamās dokumentācijas tonnāžas
diapazonu, jo reģistrācijas dalībnieki, iespējams, atsaucas uz
šiem datiem. Ja ir nepieciešams veikt šādas izmaiņas,
sazinieties ar Aģentūru.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene
11. iedaļa „Drošas lietošanas
vadlīnijas”
13. iedaļa „Ķīmiskās drošības
ziņojums”

Jūs kā reģistrācijas dalībnieks varat atzīmēt „Chemical Safety
Report” (Ķīmiskās drošības ziņojums) un/vai „Guidance on
Safe Use” (Drošas lietošanas vadlīnijas), ko norādījis
galvenais reģistrācijas dokumentācijas iesniedzējs tikai tad,
ja galvenais reģistrācijas dokumentācijas iesniedzējs ir
apstiprinājis, ka Jums ir tiesības uz tiem atsaukties.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene
11. iedaļa „Drošas lietošanas
vadlīnijas”
13. iedaļa „Ķīmiskās drošības
ziņojums”

Atjauninot savu galveno reģistrācijas dokumentāciju,
pārbaudiet, vai visi dokumenti, kurus iepriekš iesniedzāt
kopīgi (ķīmiskās drošības ziņojums, drošas lietošanas
vadlīnijas) ir pareizi atzīmēti dokumentācijas galvenē. Ja
kopīgi iesniegtajā dokumentācijā iepriekšējā norāde ir
kļūdaini norādīta, sazinieties ar Aģentūru.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Vielas datu kopa
Dokumentācijas galvene

Iekļaujot dokumentācijā maksas pieprasījumu par
konfidencialitātes statusu, attiecīgajā laukā jānorāda
pamatojums.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Atbrīvojumu no samaksas par reģistrāciju attiecībā uz 1-10
tonnu pilnas reģistrācijas tonnāžas diapazonu var piešķirt
tikai tad, ja ir iesniegti visi REACH regulas VII pielikumā
norādītie dati. Līdz ar to, ja kopīgi iesniedzamajā
dokumentācijā nav norādītas šādas informācijas
robežvērtības, dalībnieks nevar pieprasīt atbrīvojumu no
samaksas.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Jums kā galvenajam konkrētās vielas reģistrētājam
dokumentācijas galvenē, kad gatavojat dokumentāciju vednī,
ir jāatzīmē rūtiņa „Joint submission” (Kopīgas
dokumentācijas iesniegšana).

Visa reģistrācijas
dokumentācija

IUCLID
Dokumentācijas galvene

Nav atļauts mainīt vienu vai vairākus turpmāk norādītos
elementus, iesniedzot pieprasīto atjauninājumu pēc
neizturētas TCC:
dokumentācijas veidne;
kopīgās dokumentācijas statuss (neatkarīgi no tā, vai tā
ir/nav kopīgās dokumentācijas daļa);
tonnāžas diapazons.

Visa reģistrācijas
dokumentācija —
atjauninājumi
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REACH-IT

Ja Jūs reģistrējat vai atjaunināt vielu kā kopīgā iesnieguma
dokumentācijas daļu, tad iesnieguma dokumentācijas vednī
REACH-IT sistēmā ir jānorāda pareizs kopīgā iesnieguma
dokumentācijas nosaukums.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

REACH-IT

Ja šai vielai vai reģistrācijas veidam jau pastāv kopīga
iesnieguma dokumentācija (pilna vai par starpproduktu), tad
Jums sava dokumentācija (sākotnējā vai atjauninājums) ir
jāiesniedz kā kopīgās iesnieguma dokumentācijas daļa.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

REACH-IT

Nav iespējams iesniegt pilnīgu reģistrācijas dokumentāciju kā
kopīga iesnieguma dokumentācijas daļu, kas tika sagatavota
tikai starpproduktu lietošanai.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

REACH-IT

Jūs nevarat iesniegt dokumentāciju kā kopīga iesnieguma
dokumentācijas daļu, kurai jau ir beidzies derīguma termiņš.
Šādā gadījumā ir jāsagatavo jauna kopīgā iesnieguma
dokumentācija.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

REACH-IT

Jūs nevarat atjaunināt dokumentāciju, kas dotajā brīdī ir
deaktivēta vai atsaukta.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

Uzņēmējdarbības noteikumi, ko piemēro PPORD paziņojumiem
IUCLID
1.1. iedaļa
„Identifikācija”
3.3. iedaļa „Ražotnes”

Ja IUCLID 1.1. iedaļā Jūs norādāt, ka Jūsu „funkcija piegādes ķēdē”
ir ražotājs, 3.3. iedaļā Jums ir jānorāda vismaz viena ražotne. Līdz
ar to 3.3. iedaļā ir jāizveido ieraksts un šim ierakstam ir jāpiesaista
ražotne.

PPORD paziņojumi

IUCLID
1.8. iedaļa „Saņēmēji”

Katram 1.8. iedaļā norādītajam ierakstam jābūt piesaistītai
juridiskai personai. Juridiskai personai ir jābūt kontaktadresei, kā
minums norādot valsti.

PPORD paziņojumi

IUCLID
1.9. iedaļa „PPORD”

1.9. iedaļā, iesniedzot paziņojumu par atjauninājumu, PPORD
atbrīvojuma pagarināšanas pieprasījumam ir jānorāda
pamatojums.

PPORD paziņojumi

Uzņēmējdarbības noteikumi, ko piemēro pilnīgai reģistrācijas dokumentācijai
IUCLID
Dokumentācijas veidne

Iesniedzot atsevišķu reģistrācijas dokumentāciju par jaunu vielu,
kurai tonnāžas diapazons ir 1-10 tonnas, nav atļauts izmantot
veidni „REACH reģistrācija 1 — 10 tonnas, fizikāli ķīmiskās
prasības” (REACH Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical
requirements). Jaunas vielas, kuru apjoms ir 1-10 tonnas gadā, var
reģistrēt tikai, norādot pilnu REACH regulas VII pielikumā minēto
informāciju, t.i., izmantojot „standarta prasību” veidni, kura ir
obligāta.

Reģistrācija pilnā
apjomā

IUCLID
Dokumentācijas veidne
Dokumentācijas galvene

Iesniedzot reģistrācijas dokumentāciju, izmantojot veidni „REACH
reģistrācija 1 — 10 tonnas, fizikāli ķīmiskās prasības”, reģistrētājs
nav tiesīgs atteikties no apmaksas veikšanas, tāpēc rūtiņu „Fee
waiver” (Atteikšanās no apmaksas veikšanas) nevar atzīmēt.
Samaksu par atteikšanos no datu iesniegšanas Jūs varat pieprasīt

Reģistrācija pilnā
apjomā
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par 1-10 tonnu diapazonu tikai tad, ja Jūs esat iesniedzis pilnīgu
informāciju, kas norādīta REACH regulas VII pielikumā.
IUCLID
Dokumentācijas veidne
Dokumentācijas galvene

Jūs nevarat apvienot IUCLID dokumentācijas veidni „REACH
reģistrācija 1 — 10 tonnas, fizikāli ķīmiskās prasības” (REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements) ar
tonnāžas diapazonu „Transported isolated intermediates tonnage
band over 1000 tonnes/year” (Transportētu izolēto starpproduktu
tonnāžas diapazons virs 1000 tonnām gadā).

Reģistrācija pilnā
apjomā

IUCLID
1.1. iedaļa
„Identifikācija”
3.5.6. iedaļa „Lietošanas
laiks”

Pakārtotie lietotāji var iesniegt reģistrācijas dokumentāciju tikai
tad, ja viņi ir ražotāji/importētāji (sīkāka informācija par kritērijiem
norādīta REACH regulas 7. panta 1. punktā). Ja 1.1 iedaļas laukā
„Role in the supply chain” (Funkcija piegādes ķēdē) tiek atlasīts
tikai pakārtotais lietotājs „Downstream user”, 3.5.6. iedaļā laukā
„Service life name” „Lietošanas laika nosaukums” ir obligāti
jānorāda apzinātais lietošanas veids.

Reģistrācija pilnā
apjomā

Uzņēmējdarbības noteikumi, ko piemēro starpproduktu reģistrācijas
dokumentācijai
IUCLID
Dokumentācijas veidne
Dokumentācijas galvene

Iesniedzot dokumentāciju ar norādītu starpprodukta tonnāžas
diapazonu (17. vai 18. pants), pakārtoto lietotāju „Downstream
user” nevar atlasīt kā funkciju piegādes ķēdē „Role in the supply
chain”.

Ražotnē izolēta
starpprodukta
reģistrācijas
dokumentācija;
Transportējamo izolēto
starpproduktu
reģistrācijas
dokumentācija.

IUCLID
Dokumentācijas veidne
Dokumentācijas galvene

Iesniedzot atsevišķu dokumentāciju par transportētu izolētu
starpproduktu, dokumentācijas galvenē atlasītajam tonnāžas
diapazonam ir jāsakrīt ar dokumentācijas veidnē norādīto
diapazonu. Atļautas šādas veidņu un tonnāžas diapazonu
kombinācijas:
„REACH reģistrācijas pieteikums transportētiem izolētiem
starpproduktiem attiecībā uz 1–1000 tonnām” (REACH Registration
transported isolated intermediate 1 – 1000 tonnes) veidne +
transportētu izolēto starpproduktu tonnāžas diapazons no 1-10
tonnām gadā;
„REACH reģistrācijas pieteikums transportētiem izolētiem
starpproduktiem attiecībā uz 1–1000 tonnām” (REACH Registration
transported isolated intermediate 10 – 1000 tonnes) veidne +
transportētu izolēto starpproduktu tonnāžas diapazons no 10-1000
tonnām gadā;
„REACH reģistrācijas pieteikums transportētiem izolētiem
starpproduktiem virs 1000 tonnām” (REACH Registration
transported isolated intermediate above 1000 tonnes) veidne +
transportētu izolēto starpproduktu tonnāžas diapazons virs 1000
tonnām gadā.

Transportējamo izolēto
starpproduktu
reģistrācijas
dokumentācija.
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Annex 2. Pārskats par datu pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA
iesniegtajai dokumentācijai
Šajā pielikumā apkopoti obligātie elementi, par kuriem norādāmas ziņas reģistrācijas vai
PPORD dokumentācijā. Turpmāk aprakstītās pārbaudes nesniedz norādes par dokumentācijas
kvalitāti un atbilstību. Lai uzlabotu savas dokumentācijas kvalitāti un atbilstību, lūdzu,
pārbaudiet IUCLID validācijas palīgrīka spraudnī iekļauto kvalitātes nodrošināšanas palīgrīku
un ECHA tīmekļa vietnē pieejamo informāciju18.
Tāpat ņemiet vērā, ka pilnīguma pārbaudē, ko veic ECHA, var tikt iekļautas papildu pārbaudes,
kuras atšķiras no turpmāk uzskaitītajām pārbaudēm, lai pārliecinātos, ka ir norādīti visi
nepieciešamie elementi. Šīs papildu pārbaudes ietver konkrētu dokumentācijā iekļaujamo
elementu manuālo pārbaudi, ko nevar automātiski noteikt. Tā rezultātā, iespējams, secinājumi
var atšķirties no šajā pielikumā norādītajiem secinājumiem. Plašāku informāciju par manuālo
pārbaudi skatīt: http://echa.europa.eu/manuals
Turpmāk norādītās pārbaudes ir iekļautas IUCLID validācijas palīgrīka spraudnī. Validācijas
palīgrīka spraudnī iekļauti sīkāk izstrādāti loģikas elementi, ko izmanto, pārbaudot konkrētus
noteikumus. Tomēr tie nav atspoguļoti turpmāk norādītajā sarakstā, jo tas sarežģītu izpratni.
Gatavojot vielas datu kopu, kā arī galīgo dokumentāciju, stingri ieteicams izmantot validācijas
palīgrīku pirms to iesniegšanas ECHA.
Piemērojami šādi nosacījumi, kuri nav atsevišķi uzskaitīti par katru pārbaudi:





atlasot vērtību other: jebkura izvēles saraksta laukam blakus esošajā teksta laukā, kurš
norādīts ar vārdu „Other” (Citi), obligāti jānorāda informācija;
ja pārbaude attiecas uz atkārtojamo lauku struktūru, piemēram, atkārtojamais bloks vai
tabula — kur tiek izveidoti vairāki atkārtojamie bloki vai vairākas tabulu rindas, ikvienā
šādā laukā informācija ir obligāti jānorāda;
ja lauks ir saistīts ar attiecīgo vienību, tas ir vienmēr jāaizpilda.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā iesniegt datus saskaņā ar REACH prasībām par katru
turpmāk norādīto iedaļu, ieteicams izlasīt šīs rokasgrāmatas galvenajā daļā sniegto
informāciju.

IUCLID iedaļa

Pārbaude

Būtiskums

1.1 – Identifikācija

Jāatlasa vismaz viena funkcija piegādes ķēdē („Role in the supply
chain”)

PPORD un
reģistrācija

1.1 – Identifikācija

Vielu identificē, 1.1. iedaļā sasaistot ar standartvielu.

PPORD un
reģistrācija

1.1 – Identifikācija

1.1. iedaļā norādītā standartviela ir jāidentificē. Jāatzīmē vismaz viena
no šādām rūtiņām:
-EK numurs;
-CAS numurs un CAS nosaukums;
-IUPAC nosaukums.

PPORD un
reģistrācija

Vielas identificēšana

Sasaistītās standartvielas atbilstošajos laukos jānorāda identifikatori.
1.1 – Identifikācija

18

1.1. iedaļas standartvielai jābūt norādītai molekulārajai un
strukturālajai informācijai.

http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier
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Vienkomponenta vielai attiecīgajos laukos jānorāda standartvielas
molekulārā formula, molekulmasa un strukturālā formula.
Daudzkomponentu vielai attiecīgajos laukos jānorāda standartvielas
„molekulārā formula”, „molekulmasa” un „strukturālā formula”, pretējā
gadījumā laukā „Piezīmes” jānorāda pamatojums, kādēļ šī informācija
netiek sniegta.
UVCB vielai attiecīgajos laukos jānorāda standartvielas „molekulārā
formula” un „molekulmasa”, pretējā gadījumā laukā „Piezīmes”
jānorāda pamatojums, kādēļ šī informācija netiek sniegta.
1.2 – Sastāvs

Katra viela ir jāidentificē, norādot vismaz vienu reģistrētājam specifisku
sastāvu. Lai to izdarītu, 1.2. iedaļā jābūt norādītam vismaz vienam
sastāva ierakstam ar „legal entity composition of the substance”
(juridiskās personas vielas sastāvs) veidu. Visiem juridiskās personas
ķīmiskajiem sastāviem tiks veikta pilnīguma pārbaude. Pārējie sastāvu
veidi netiek pārbaudīti, taču tos ir jāaizpilda, norādot pēc iespējas
vairāk informācijas.

PPORD un
reģistrācija

1.2 – Sastāvs

Katram sastāvam jābūt norādītai vismaz vienai tīrības pakāpes („Degree
of purity”) vērtībai un mērvienībai.

PPORD un
reģistrācija

1.2 – Sastāvs, sastāvdaļas

Katram sastāvam jābūt norādītai vismaz vienai sastāvdaļai. Visām
sastāvdaļām ir jābūt sasaistītām ar standartvielu.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, sastāvdaļas

Katrs sastāvs ir jāidentificē, norādot vismaz vienu no šādiem
elementiem:
-EK numurs;
-CAS numurs un CAS nosaukums;
-IUPAC nosaukums.

PPORD un
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1.2. iedaļā norādīto sastāvdaļu standartvielas atbilstošajos laukos
jānorāda identifikatori.
1.2 – Sastāvs, sastāvdaļas

1.2. iedaļā norādīto sastāvdaļu standartvielām jābūt norādītai
molekulārajai un strukturālajai informācijai.

PPORD un
reģistrācija

Vienkomponenta vai daudzkomponentu vielai attiecīgajos laukos
jānorāda standartvielas molekulārā formula, molekulmasa un
strukturālā formula.
UVCB vielai attiecīgajos laukos jānorāda standartvielas „molekulārā
formula” un „molekulmasa”, pretējā gadījumā laukā „Piezīmes”
jānorāda pamatojums, kādēļ šī informācija netiek sniegta.
1.2 – Sastāvs, sastāvdaļas

Katrai sastāvdaļai jānorāda pilns koncentrācijas diapazons (apakšējā un
augšējā vērtība) kopā ar mērvienību. Ja ziņojat par sastāvdaļu, kuras
vērtība ir tieši 0% vai 100%, norādiet šo vērtību kopā ar mērvienību
laukā „Typical concentration” (Tipiskā koncentrācija), bet lauku
„Concentration range” (Koncentrācijas diapazons) atstājiet tukšu.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, piemaisījumi

Katrs piemaisījums ir jāidentificē, norādot vismaz vienu no šādiem
elementiem:
-EK numurs;
-CAS numurs un CAS nosaukums;
-IUPAC nosaukums.

PPORD un
reģistrācija

Piemaisījumiem, kurus nevar identificēt ar kādu no iepriekš minētajiem
identifikatoru veidiem, IUPAC nosaukuma laukā jāiekļauj frāze
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„unknown impurities” (piemaisījumi nav zināmi), un piemaisījumiem
paredzētā bloka laukā „Remarks” (Piezīmes) pēc iespējas vairāk
jāprecizē piemaisījumu veids, skaits un relatīvais daudzums.
1.2 – Sastāvs, piemaisījumi

Katram piemaisījumam jānorāda pilns koncentrācijas diapazons
(apakšējā un augšējā vērtība) kopā ar mērvienību. Ziņojot par konkrēta
piemaisījuma neesamību, izveidojiet saiti uz atbilstošo standartvielu un
norādiet vērtību „0” kopā ar mērvienību laukā „Typical concentration”
(Tipiskā koncentrācija). Laukus „Concentration range” (Koncentrācijas
diapazons) atstājiet tukšus.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, piedevas

Katra piedeva ir jāidentificē, norādot vismaz vienu no šādiem
elementiem:
-EK numurs;
-CAS numurs un CAS nosaukums;
-IUPAC nosaukums.

PPORD un
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1.2. iedaļas piedevas standartvielas atbilstošajos laukos jānorāda
identifikatori.
1.2 – Sastāvs, piedevas

Katrai piedevas standartvielai atbilstošajos laukos jānorāda
„molekulformula”, „molekulsvars” un „struktūrformula”, pretējā
gadījumā laukā „Remarks” (Piezīmes) jāiekļauj pamatojums, kādēļ šī
informācija netiek sniegta.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, piedevas

Katrai piedevai jānorāda pilns koncentrācijas diapazons (apakšējā un
augšējā vērtība) kopā ar mērvienību. Ziņojot par konkrētas piedevas
neesamību, izveidojiet saiti uz atbilstošo standartvielu un norādiet
vērtību „0” kopā ar mērvienību laukā „Typical concentration” (Tipiskā
koncentrācija). Laukus „Concentration range” (Koncentrācijas
diapazons) atstājiet tukšus.
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1.2 – Sastāvs, piedevas

Katrai piedevai jāapstiprina stabilizējošā funkcija, izvēles sarakstā
„Function” (Funkcija) atlasot atbilstošo vērtību, sākot ar „stabilizētāju”.
Sīkāku informāciju par stabilizēšanas mehānismu var norādīt laukā
„Details of function in composition” (Funkcijas informācija sastāvā).

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, vienkomponenta
viela

Sagaidāms, ka vienkomponenta vielas sastāvā galvenā sastāvdaļa būs
vismaz 80% apjomā. Ja no šī noteikuma tiek izdarītas atkāpes, laukā
„Justification for deviations” (Novirzes pamatojums) jānorāda
pamatojums vai arī jānorāda tipiskā koncentrācija („Typical
concentration”) kopā ar mērvienību, kas apliecina, ka parasti galvenā
sastāvdaļa atrodas sastāvā vismaz 80% apjomā.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, vienkomponenta
viela

Sagaidāms, ka vienkomponenta vielas sastāvā piemaisījumi būs
maksimāli 20% apjomā (koncentrācijas diapazons). Ja no šī noteikuma
tiek izdarītas atkāpes, laukā „Justification for deviations” (Novirzes
pamatojums) jānorāda pamatojums vai arī jānorāda tipiskā
koncentrācija („Typical concentration”) kopā ar mērvienību, kas
apliecina, ka parasti piemaisījums atrodas sastāvā maksimāli 20%
apjomā.

PPORD un
reģistrācija

1.2 – Sastāvs, vienkomponenta
viela

Sagaidāms, ka vienkomponenta vielas katrā sastāvā būs tikai viena
sastāvdaļa. Ja no šī noteikuma tiek izdarītas atkāpes, laukā „Justification
for deviations” (Novirzes pamatojums) jānorāda pamatojums.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs,
daudzkomponentu viela

Sagaidāms, ka daudzkomponentu vielas sastāvā galvenā sastāvdaļa būs
maksimāli 80% apjomā (koncentrācijas diapazons). Ja no šī noteikuma
tiek izdarītas atkāpes, laukā „Justification for deviations” (Novirzes
pamatojums) jānorāda pamatojums vai arī jānorāda tipiskā
koncentrācija („Typical concentration”) kopā ar mērvienību, kas
apliecina, ka parasti katra galvenā sastāvdaļa atrodas sastāvā maksimāli
80% apjomā.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs,

Sagaidāms, ka daudzkomponentu vielas sastāvā piemaisījumi būs
maksimāli 10% apjomā (koncentrācijas diapazons). Ja no šī noteikuma

PPORD un
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daudzkomponentu viela

tiek izdarītas atkāpes, laukā „Justification for deviations” (Novirzes
pamatojums) jānorāda pamatojums vai arī jānorāda tipiskā
koncentrācija („Typical concentration”) kopā ar mērvienību, kas
apliecina, ka parasti piemaisījums atrodas sastāvā maksimāli 10%
apjomā.

reģistrācija

1.2 – Sastāvs,
daudzkomponentu viela

Sagaidāms, ka daudzkomponentu vielas katrā sastāvā būs vismaz divas
sastāvdaļas. Ja no šī noteikuma tiek izdarītas atkāpes, laukā
„Justification for deviations” (Novirzes pamatojums) jānorāda
pamatojums.

PPORD un
reģistrācija

1.2 – Sastāvs, UVCB viela

UVCB vielām katra juridiskās personas ķīmiskā sastāva laukā
„Description of composition” (Sastāva apraksts) jānorāda sastāvam
specifiska informācija par avota vielu un izmantoto procesu. Attiecīgos
gadījumos šī informācija ir:
- izejmateriālu/avota (un attiecības) identitāte;
- reakcijas posmi/mehānismi;
- iekārtas darba parametri (piemēram, temperatūra/spiedien);
- šķīdinātāji/reaģenti;
- ziņas par jebkādiem attīrīšanas posmiem.

PPORD un
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1.2 – Sastāvs, UVCB viela

Sagaidāms, ka katra UVCB vielas sastāva aprakstā būs norādītas
sastāvdaļas, kuras atšķiras no 1.1. iedaļā norādītajām standartvielas
sastāvdaļām. Visas atsevišķās sastāvdaļas, kuras sastāvā ir > 10%
apjomā, vai ir noderīgas C&L un/vai PBT novērtējumam, ir jānorāda
atsevišķi. Pārējās sastāvdaļas ir iespējami pilnīgi jāidentificē kā
atsevišķas sastāvdaļas vai kā ģenērisko sastāvdaļu grupu. Tiek
pieņemts, ka UVCB vielas satur piemaisījumus; visas sastāvdaļas ir
jānorāda zem virsraksta „Constituents“ (Sastāvdaļas).

PPORD un
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Ja nav iespējams identificēt atsevišķas sastāvdaļas, laukā „Justification
for deviations” (Novirzes pamatojums) jānorāda pamatojums.
1.4 – Analītiskā informācija

1.4. iedaļā ir jāizveido vismaz viens ieraksts. Tabulā „Analytical
determination“ (Analītiskā noteikšana) jābūt vismaz vienai rindiņai, un
katra izveidotā rindiņa ir jāaizpilda šādi:
- izvēles sarakstā „Purpose of analysis” (Analīzes mērķis) jāatlasa
vienums(-i);
- izvēles sarakstā „Analysis type” (Analīzes veids) jāatlasa vismaz viens
vienums;
- Laukā „Attached methods/results” (Pievienotās metodes/rezultāti)
jābūt pievienotam dokumentam vai norādītam iemeslam, kāpēc nav
norādīta metode/rezultāts, atlasot laukā „Rationale for no results”
(Trūkstoša rezultāta pamatojums) vienumu un laukā „Justification”
(Pamatojums) norādot paskaidrojumu.

PPORD;
reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

Lauks „Analysis type” (Analīzes veids) ir vairāku izvēļu saraksts; ja tiek
atlasīti vairāki vienumi, attiecīgie rezultāti vai pamatojums ir jānorāda
vienā rindiņā par visiem vienumiem.
Analīžu rezultāti ir jānorāda vismaz vienai identifikācijas pieejai un
vienai kvantifikācijas pieejai, kā tas norādīts laukā „Purpose of analysis”
(Analīzes mērķis).

tikai PPORD
1.8 – Saņēmēji

Ja paziņojums tiek sagatavots sadarbībā ar klientiem (REACH regulas 9.
pants), tas ir jānorāda 1.8. iedaļā. Katram 1.8. iedaļā izveidotajam
saņēmēja („Recipient”) ierakstam laukā „Name” (Nosaukums) jāizveido
saite uz juridisko personu. Juridiskās personas cilnē „Contact
information” (Kontaktinformācija) jānorāda kontaktadrese („Contact
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address“). Kā minimums ir jānorāda saņēmēja valsts „Country“ un
pilsēta „Town”.
1.9 – Uz ražojumiem un
procesiem orientēta
pētniecība un tehnoloģiju
izstrāde

Iedaļā „Product and process orientated research and development“ (Uz
ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde)
jāaizpilda vismaz viens ieraksts. Katrā ierakstā jānorāda „Estimated
quantity” (Aplēstais daudzums), norādot mērvienību.

PPORD

Klasificēšana un marķēšana
2.1 – GHS

2.1. iedaļā „GHS“ ir jāizveido vismaz viens ieraksts.

Reģistrācija,
individuālā un
galvenā kopīgā
iesnieguma
dokumentācija.

2.1 – GHS

Katrā izveidotajā GHS ierakstā ir jābūt aizpildītai klasifikācijas daļai:
-katrai bīstamības klasei vai diferenciācijai jānorāda „Hazard category”
(Bīstamības kategorija) un „Hazard statement” (Bīstamības
apzīmējums) vai „Reason for no classification” (Neklasificēšanas
iemesls);
-ja „Specific target organ toxicity - single“ (Specifiska orgāna mērķa
toksicitāte — vienreizēja) un„ Specific target organ toxicity - repeated”
(Specifiska orgāna mērķa toksicitāte — atkārtota) gadījumā ir norādīta
klasifikācija, jānorāda arī lauks „Affected organs” (Ietekmētie orgāni).

Reģistrācija

2.1 – GHS

Katrā izveidotajā GHS ierakstā ir jābūt aizpildītai marķēšanas daļai:
- laukā „Signal word” (Signālvārds) pozīcijā „Labelling“ (Marķēšana)
jāatlasa vienums.
- Ja blokā „Classification” (Klasifikācija) ir norādīta vismaz viena „Hazard
category”(Bīstamības kategorija), tad tā paša GHS dokumenta blokā
„Labelling“ (Marķēšana) ir jānorāda vismaz viens bīstamības
apzīmējums. Lai norādītu bīstamības apzīmējumu, pozīcijā „Hazard
statements” (Bīstamības apzīmējums) vai „Additional labelling
requirements” (Papildu marķēšanas prasības) ir jāizveido bloks un
jāatlasa atbilstošs bīstamības apzīmējums („Hazard statement”) vai CLP
papildu bīstamības apzīmējums („CLP supplemental hazard
statement”).

Reģistrācija

2.2 – BVD

Katrā izveidotajā BVD ierakstā ir jābūt aizpildītai klasifikācijas daļai:
- Katrai no 15 bīstamības klasēm pozīcijā „Classification“ (Klasifikācija)
jānorāda vismaz viena klasifikācija vai arī iemesls, kāpēc klasifikācija nav
norādīta.
- Ja vielai ir izveidota saskaņota klasificēšana un marķēšana, laukā
„Status” (Statuss) atlasiet „67/548/EEC annex 1” (67/548/EEK 1.
pielikums), un pozīcijā „Classification” (Klasifikācija) norādiet atbilstošus
klasifikācijas ierakstus.

Reģistrācija

2.2 – BVD

Katrā izveidotajā BVD ierakstā ir jābūt aizpildītai marķēšanas daļai:
- Ja pozīcijā „Classification” (Klasifikācija) ir norādīta vismaz viena
klasifikācija, tad laukā „Risk phrases” (Riska frāzes) zem virsraksta
„Labelling“ (Marķēšana) ir jāatlasa vismaz viens vienums.
- Ja vielai ir izveidota saskaņota klasificēšana un marķēšana, laukā
„Status” (Statuss) atlasiet „67/548/EEC annex 1” (67/548/EEK 1.
pielikums), un pozīcijā „Labelling“ (Marķēšana) norādiet atbilstošus
marķēšanas ierakstus.

Reģistrācija

Aplēstie apjomi un ražotnes
3.2 – Aplēstie apjomi

Kā minimums Jums ir jānorāda aplēstie apjomi par vienu gadu, 3.2.
iedaļā izveidojot ierakstu. Katrā ierakstā jānorāda „Year”(Gads) un kā
minimums — kopējā saražotā vai importētā tonnāža.
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3.3 – Ražotnes

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

Ja 1.1. iedaļā Jūs norādījāt, ka Jūsu „funkcija piegādes ķēdē” ir
„ražotājs”, 3.3. iedaļā Jums ir jānorāda vismaz viena ražotne. Līdz ar to
3.3. iedaļā ir jāizveido ieraksts un šim ierakstam ir jāpiesaista ražotne
(„Site”). Katrai ražotnei ir jānorāda kontaktadrese un kā minimums ir
jāaizpilda lauki „Site name” (Ražotnes nosaukums), „Address” (Adrese),
„Town” (Pilsēta) un „Country” (Valsts).
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Piezīme par reģistrācijas dokumentāciju: lai vietu norādītu kā ražotni,
Jums tā ir jāsasaista ar vismaz vienu t 3.5.1. iedaļā izveidoto ierakstu,
izmantojot lauku „Related manufacture/own use” (Saistītā
ražošana/savs lietošanas veids).
3.3 – Ražotnes

Katrai 3.3. iedaļā norādītajai ražotnei ir jābūt norādītai saitei uz „Site”
(Ražotne). Katrai ražotnei jābūt aizpildītiem laukiem „Address”
(Adrese), „Postal code” (Pasta indekss) „Town” (Pilsēta) un „Country”
(Valsts).

PPORD un
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Jebkurā no turpmāk minētajām iedaļām jāapraksta vismaz viens
lietošanas veids:
3.5.2 – formulēšana vai atkārtota iepakošana;
3.5.3 – lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs;
3.5.4 – profesionāls lietojums lielos apmēros;
3.5.5 – patērētāju lietošanas veidi;
3.5.6 – lietošanas laiks.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

Dzīves cikla apraksts
3.5 – Dzīves cikla apraksts

Ja nevienā no iepriekš minētajām iedaļām nav identificēts neviens
lietošanas veids, 3.5.0. iedaļas izvēles sarakstā „Justification for no uses
reported” (Pamatojums, kādēļ nav norādīts neviens lietošanas veids)
jāatlasa attiecīgais vienums.
3.5.1 – Ražotājs

Katram 3.5.1. iedaļā „Ražošana”izveidotajam ierakstam jāaizpilda lauks
„Manufacture name” (Ražošanas nosaukums). Turklāt jānorāda vismaz
viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu vides pakļaušanu
vielas iedarbībai un viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu
darbinieku pakļaušanu vielas iedarbībai, un jāapraksta, norādot
atbilstošu izdalīšanās vidē kategorijas („Environmental release
category”) un procesu kategorijas („Process category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

3.5.2 – Formulēšana vai
atkārtota iepakošana

Katram 3.5.2. iedaļā „Formulēšana vai atkārtota iepakošana”
izveidotajam ierakstam jāaizpilda lauks „Use name” (Lietošanas veida
nosaukums) un „Technical function of the substance during
formulation” (Vielas tehniskās funkcijas formulēšanas laikā). Turklāt
jānorāda vismaz viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu vides
pakļaušanu vielas iedarbībai un viens veicinošais pasākums/metode, lai
novērstu darbinieku pakļaušanu vielas iedarbībai, un jāapraksta,
norādot atbilstošu izdalīšanās vidē kategorijas („Environmental release
category”) un procesu kategorijas („Process category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

3.5.3 – Lietošanas veidi
rūpniecības ražotnēs

Katram 3.5.3. iedaļā „Lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs”
izveidotajam ierakstam jāaizpilda lauks „Use name” (Lietošanas veida
nosaukums), „Technical function of the substance during use” (Vielas
tehniskās funkcijas lietošanas laikā) un „Subsequent service life
relevant to this use” (Turpmākais lietošanas laiks, kas saistīts ar šo
lietošanas veidu). Turklāt jānorāda vismaz viens veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai un
viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu darbinieku pakļaušanu
vielas iedarbībai, un jāapraksta, norādot atbilstošu izdalīšanās vidē
kategorijas („Environmental release category”) un procesu kategorijas
(„Process category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem
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3.5.4 – Profesionāls lietojums
lielos apmēros

Katram 3.5.4. iedaļā „Lietošanas veidi rūpniecības ražotnēs”
izveidotajam ierakstam jāaizpilda lauks „Use name” (Lietošanas veida
nosaukums), „Technical function of the substance during use” (Vielas
tehniskās funkcijas lietošanas laikā) un „Subsequent service life
relevant to this use” (Turpmākais lietošanas laiks, kas saistīts ar šo
lietošanas veidu). Turklāt jānorāda vismaz viens veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai un
viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu darbinieku pakļaušanu
vielas iedarbībai, un jāapraksta, norādot atbilstošu izdalīšanās vidē
kategorijas („Environmental release category”) un procesu kategorijas
(„Process category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

3.5.5 – Patērētāju lietošanas
veidi

Katram 3.5.5. iedaļā „Patērētāju lietošanas veidi” izveidotajam
ierakstam jāaizpilda lauks „Use name” (Lietošanas veida nosaukums),
„Technical function of the substance during use” (Vielas tehniskās
funkcijas lietošanas laikā) un „Subsequent service life relevant to this
use” (Turpmākais lietošanas laiks, kas saistīts ar šo lietošanas veidu).
Turklāt jānorāda vismaz viens veicinošais pasākums/metode, lai
novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai un viens veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu patērētāju pakļaušanu vielas
iedarbībai, un jāapraksta, norādot atbilstošu izdalīšanās vidē kategorijas
(„Environmental release category”) un procesu kategorijas („Process
category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

3.5.6 – Lietošanas laiks

Katram 3.5.6. iedaļā „Lietošanas laiks” izveidotajam ierakstam jāaizpilda
lauks „Service life name” (Lietošanas laika nosaukums) un „Technical
function of the substance during use” (Vielas tehniskās funkcijas
lietošanas laikā). Turklāt jānorāda vismaz viens veicinošais
pasākums/metode, lai novērstu vides pakļaušanu vielas iedarbībai un
viens veicinošais pasākums/metode, lai novērstu patērētāju vai
darbinieku pakļaušanu vielas iedarbībai, un jāapraksta, norādot
atbilstošu izdalīšanās vidē kategorijas („Environmental release
category”) un izstrādājuma/procesu kategorijas („Article
category”/„Process category”) kodu.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Ja pozīcijā „Use takes place under rigorously contained conditions”
(Lietošana notiek stingri norobežotos apstākļos) ir atlasīta rūtiņa
„Rigorously contained system with strict control for manual
interventions” (Stingri norobežota sistēma ar stingru kontroli manuāli
veicamām darbībām), ir jānorāda sīkāka informācija, lai pamatotu šo
apgalvojumu. Lai to izdarītu, jāaizpilda lauks „Description of nontechnical means for strict control” (Netehnisko līdzekļu apraksts, kas
nodrošina stingros norobežojošos apstākļus).

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem
Attiecas uz visu
galvenā kopīgā
iesnieguma
dokumentāciju,
kurā kopīgā
iesnieguma
dokumentācijai
norādīts CSR.

Turklāt, atkarībā no laukā „Registration/Notification status for the use”
(Lietošanas veida reģistrācijas/paziņošanas statuss) atlasītā vienuma,
jānorāda sekojoša informācija:
„lietošanas veidam (kā starpproduktam), kas reģistrēts saskaņā ar
REACH regulas 10. pantu; kopējā tonnāža, kas saražota/importēta < 10
tonnas gadā uz reģistrētāju”, jānorāda lauks „Technical means for
rigorous containment and strict control for manual intervention”
(Tehniskie līdzekļi, kas nodrošina stingros norobežojošos apstākļus)
(tajā pašā pozīcijā);
„lietošanas veidam (kā starpproduktam), kas reģistrēts saskaņā ar
REACH regulas 10. pantu; kopējā tonnāža, kas saražota/importēta > =
10 tonnas gadā uz reģistrētāju” (vai neatlasīts vienums), tā paša
lietošanas veida ieraksta cilnē „Contributing scenario for the workers”
(Veicinošais scenārijs darba ņēmējiem) ir jāizveido veicinošā scenārija
bloks, pozīcijā „Technical and organisational conditions and measures”
(Tehniskais un organizatoriskie nosacījumi un pasākumi) jāizveido bloks
un laukā „Technical means for rigorous containment and strict control”
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(Tehniskie līdzekļi, kas nodrošina stingros norobežojošos apstākļus ar
stingru kontroli manuāli veicamām darbībām) jānorāda informācija.
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Ja pozīcijā „Use takes place under rigorously contained conditions”
(Lietošana notiek stingri norobežotos apstākļos) ir atlasīta rūtiņa
„Rigorously contained system with minimisation of release to the
environment” (Stingri norobežota sistēma ar minimālu izdalīšanos
vidē), ir jānorāda sīkāka informācija, lai pamatotu šo apgalvojumu. Lai
to izdarītu, jāaizpilda lauks „Description of non-technical means for
strict control” (Netehnisko līdzekļu apraksts, kas nodrošina stingros
norobežojošos apstākļus).
Turklāt, atkarībā no laukā „Registration/Notification status for the use”
(Lietošanas veida reģistrācijas/paziņošanas statuss) atlasītā vienuma,
jānorāda sekojoša informācija:
„lietošanas veidam (kā starpproduktam), kas reģistrēts saskaņā ar
REACH regulas 10. pantu; kopējā tonnāža, kas saražota/importēta < 10
tonnas gadā uz reģistrētāju”, jānorāda lauks „Technologies to minimise
emissions” (Tehnoloģijas, kas samazina emisiju apjomu) (tajā pašā
pozīcijā);

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem
Attiecas uz visu
galvenā kopīgā
iesnieguma
dokumentāciju,
kurā kopīgā
iesnieguma
dokumentācijai
norādīts CSR.

„lietošanas veidam (kā starpproduktam), kas reģistrēts saskaņā ar
REACH regulas 10. pantu; kopējā tonnāža, kas saražota/importēta > =
10 tonnas gadā uz reģistrētāju” (vai neatlasīts vienums), tā paša
lietošanas veida ieraksta cilnē „Contributing scenario for the
environment (related to workers activities)” (Veicinošais scenārijs vidē
(kas saistīts ar darba ņēmēju darbībām) ir jāizveido veicinošā scenārija
bloks, pozīcijā „Technical and organisational conditions and measures”
(Tehniskais un organizatoriskie nosacījumi un pasākumi) jāizveido bloks
un laukā „Technologies to minimise emissions” (Tehnoloģijas, kas
samazina emisiju apjomu) jānorāda informācija.

Parametru izpētes protokoli — vispārīgi
4 – 7, Administratīvie dati

Jānorāda izpētes protokolā izvērtētais parametrs „Endpoint“
(Parametrs).

Reģistrācija

4 – 7, Administratīvie dati

Katrs norādītais parametra izpētes protokols ir jānorāda kā izpētes
kopsavilkums, atbrīvojums no datu iesniegšanas vai testēšanas
priekšlikums.
- Ja Jūs vēlaties iesniegt (izvērtās) izpētes kopsavilkumu, atlasiet laukā
„Adequacy of study” (Pētījuma atbilstība) vienumu un pozīcijā
„Administrative data” (Administratīvie dati), „Data source” (Datu
avots), „Materials and methods” (Materiāli un metodes) un „Results
and discussion” (Rezultāti un apspriešana) aizpildiet šim parametram
visus attiecīgos laukus. Visiem parametru izpētes protokoliem, kuri
norādīti iedaļās, kuras atbilst REACH regulas pielikumiem, un kuri ir
norādīti kā „pamatizpēte” vai „pierādījumu izvērtējums”, ir jāveic pilna
pilnīguma pārbaude. Pēc iespējas vairāk jāaizpilda citi izpētes
kopsavilkumu veidi.
- Ja Jūs vēlaties norādīt atbrīvojumu no datu iesniegšanas, atlasiet laukā
„Data waiving” (Atbrīvojums no datu iesniegšanas) vienumu un laukā
„Justification for data waiving” (Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas) norādiet pamatojumu.
- Ja Jūs vēlaties iesniegt testēšanas priekšlikumu, laukā „Type of
information“ (Informācijas veids) atlasiet „Experimental study
planned”(Plānota eksperimentāla izpēte) vai „Experimental study
planned (based on read-across)” (Plānota eksperimentāla izpēte (kuras
pamatā ir analoģijas principa pieeja)) un norādiet plānotā testa
informāciju par „Guideline” (Vadlīnijām) un „Test material information”
(Testējamā materiāla informāciju).

Reģistrācija
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4 – 7, Administratīvie dati

Parametra pētījuma ieraksts nevar vienlaikus būt atbrīvojums no datu
iesniegšanas, testēšanas priekšlikums un/vai izpētes kopsavilkums. Līdz
ar to vienā parametra izpētes protokolā nedrīkst atlasīt vienumu laukā
„Data waiving” (Atbrīvojums no datu iesniegšanas), laukā „Type of
information“ (Informācijas veids) atlasiet „Experimental study
planned”(Plānota eksperimentāla izpēte) vai „Experimental study
planned (based on read-across)” (Plānota eksperimentāla izpēte (kuras
pamatā ir analoģijas principa pieeja)) un/vai atlasiet vienumu
laukā„Adequacy of study” (Pētījuma atbilstība).

Reģistrācija

4 – 7, Administratīvie dati

Ja Jūs vēlaties norādīt atbrīvojumu no datu iesniegšanas, tad laukā
„Data waiving” (Atbrīvojums no datu iesniegšanas) jānorāda
pamatojums par atteikšanos norādīt pieprasīto informāciju un laukā
„Justification for data waiving” (Pamatojums atbrīvojumam no datu
iesniegšanas) jāatlasa atbilstošs pamatojums. Ja neviens no šajā izvēles
sarakstā norādītajiem pamatojumiem nav piemērojams, atlasiet
„other:” (cits) un blakus esošajā brīvā teksta laukā norādiet
pamatojumu.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

4 – 7, Administratīvie dati

Saskaņā ar REACH regulas XI pielikuma 3.1. punktu atbrīvojumu no datu
iesniegšanas sakarā ar kaitīgo iedarbību var norādīt tikai attiecībā uz
informāciju, kas nepieciešama REACH regulas IX un X pielikumā, kā arī
VIII pielikuma 8.6. un 8.7. sadaļās. Citu parametru izpētes protokolos
laukā „Data waiving” (Atbrīvojums no datu iesniegšanas) nedrīkst atlasīt
„exposure considerations” (iedarbības apsvērumi).

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

4 – 7, Administratīvie dati

Testēšanas priekšlikumu var iesniegt tikai attiecībā uz informāciju, kas
norādīta REACH regulas IX un X pielikumā.

Reģistrācija —
testēšanas
priekšlikums

4 – 7, Administratīvie dati

Testēšanas ar mugurkaulniekiem priekšlikumā jādokumentē apsvērumi,
kādēļ nav iespējams izmantot REACH regulā paredzētās pielāgošanas
iespējas, lai izpildītu norādāmās informācijas prasības. Šī informācijai ir
jānorāda laukā „Justification for type of information” (Izvēlētā
informācijas veida pamatojums) un tā tiks publicēta ECHA tīmekļa
vietnē. Ieteicams izmantot teksta veidni, kura pieejama šim laukam, lai
pārliecinātos, ka tiek iesniegta visa attiecīgā informācija.

Reģistrācija —
testēšanas
priekšlikums

4 – 7, Administratīvie dati

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Type of information”
(Informācijas veids).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

4 – 7, Administratīvie dati

Par katru pamatizpētes vai pierādījumu izvērtējuma ierakstu, kurā
„Type of information” (Informācijas veids) norādīts kā „(Q)SAR”,
jāiesniedz atbilstoša un ticama izmantotās metodes dokumentācija.
Dokumentācija ir jāiekļauj laukā „Justification for type of information”
(Izvēlētā informācijas veida pamatojums), izmantojot pieejamo brīvā
teksta veidni, vai pievienojot tabulā „Attached justification” (Pievienots
pamatojums).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts; QSAR

Gadījumā, ja kāda dokumentācijas daļa (QMRF) attiecas uz vairāk nekā
vienu parametra izpētes protokolu, norādiet uz šo ierakstu saiti, kurā šī
kopīgā dokumentācija ir pievienota tabulā „Cross-reference”
(Savstarpējā atsauce), un laukā „Reason/purpose” (Iemesls/mērķis)
norādiet dokumenta veidu. Tomēr specifiskā informācija par katru
prognozi katram (Q)SAR ierakstam vienmēr ir jānorāda atsevišķi.
4 – 7, Administratīvie dati

Administratīvie dati nav pilnīgi. Par katru pamatizpētes vai pierādījumu
izvērtējuma ierakstu, kas laukā „Type of information” (Informācijas
veids) norādīts kā „analoģija”, laukā „Justification for type of
information” (Izvēlētā informācijas veida pamatojums) jānorāda
parametram specifisks analoģijas principa pamatojums. Lauks sastāv no
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princips

Turklāt laukā „Attached justification” (Pievienotais pamatojums) var
norādīt papildu informāciju, kura pamato analoģijas principu. Lai
norādītu pamatojošo dokumentāciju citur datu kopā, norādiet saiti uz
ierakstu(-iem), kas satur šo informāciju, tabulā „Cross-reference“
(Savstarpējā atsauce), un laukā „Reason/purpose” (Iemsels/mērķis)
norādiet informācijas veidu, kurai izveidota saite.
4 – 7, Administratīvie dati

Par katru pamatizpētes vai pierādījumu izvērtējuma ierakstu, kas laukā
„Type of information” (Informācijas veids) norādīts kā „read-across
from supporting substance (structural analogue or surrogate)” (atbalsta
vielas analoģija (struktūras analogs vai surogāts)), jānorāda avota
parametra izpētes protokols(-i).

Reģistrācija —
pamatizpēte vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts; analoģijas
princips

Lai to izdarītu, vienā un tajā pašā iedaļā ir jābūt vismaz vienam citam
parametra izpētes protokolam, kur laukā „Adequacy of study”
(Pētījuma atbilstība) norādīta „key study” (pamatizpēte) vai „weight of
evidence” (pierādījuma izvērtējums), kurā norādīts avota pētījums, kura
pamatā ir analoģijas mērķa ieraksts. Analoģijas ierakstam jābūt
sasaistītam ar katru avota parametra izpētes protokolu tabulā „Crossreference“ (Savstarpējā atsauce).
4 – 7, Administratīvie dati

Ja vismaz viens pamatizpētes vai pierādījumu izvērtējuma ieraksts laukā
„Type of information” (Informācijas veids) ir norādīts kā „read-across
based on grouping of substances (category approach)” (analoģijas
princips, kura pamatā ir vielu sagrupēšana (kategorijas pieeja)), vielai
jābūt piesaistītam vismaz vienam kategorijas objektam. Katrā kategorijā
jāiekļauj informācija par kategoriju hipotēzi, piemērošanas jomu un
kategorijas pamatojumu, ko norāda laukā „Category rationale”
(Kategorijas pamatojums) vai pievieno pielikumu sadaļā „Reports”
(Ziņojumi). Turklāt „kategorijas elementiem” ir jābūt sasaistītiem un
uzskaitītiem „kategorijas dokumentiem”.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts; analoģijas
princips

4 – 7, Administratīvie dati

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Reliability” (Ticamība).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

4 – 7, Datu avots

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda atsauču tabula „Reference”.
Katrai atsaucei vienmēr jānorāda „Year” (Gads) vai „Report date”
(Ziņošanas datums). Bez tam, kā minimums jānorāda šāda informācija:

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

- ja dati iegūti no pētījuma ziņojuma, jāaizpilda lauks „Testing
laboratory” (Testēšanas laboratorija) (norādot pilnu testēšanas
laboratorijas adresi, tostarp pilsētu un valsti), vai arī jāaizpilda lauks
„Report no.” (Ziņojuma Nr.), „Company study no” (Uzņēmuma pētījuma
Nr.) vai arī „Title” (Nosaukums);
- ja dati ir iegūti uzņēmumā, jāaizpilda lauks „Report no.” (Ziņojuma Nr.)
vai arī lauks „Company study no” (Uzņēmuma pētījuma Nr.). Turklāt
informācija ir jānorāda pozīcijā „Author” (Autors), „Owner company”
(Uzņēmuma īpašnieks) un/vai „Title” (Nosaukums);
- ja dati ir iegūti no literatūras avota, jāaizpilda lauks „Bibliographic
source” (Bibliogrāfiskais avots). Lai varētu identificēt literatūras avotu,
jānorāda pietiekama informācija.
5 – 7, Datu avots

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
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„pierādījuma izvērtējums”, kur pētījums norādīts kā „Atbilstība LLP”,
obligāti jānorāda testēšanas laboratorijas kontaktinformācija. Šim
nolūkam atsauces tabulas laukā „Testing laboratory” (Testēšanas
laboratorija) vismaz vienā ierakstā jābūt norādītai informācijai par
nosaukumu, adresi un valsti.

pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Data access” (Piekļuve
datiem).

Reģistrācija —
pamatizpēte vai
pierādījumu
izvērtējums

Ja atlasāt „data submitter has permission to refer” (datu iesniedzējam ir
piekļuves atļauja), tad Jums blakus esošajā laukā ir jānorāda paziņojums
atbilstoši ECHA sniegtajām instrukcijām kopā ar piekļuves pilnvaru.
4 – 7, Materiāli un metodes

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, vai kā „testēšanas priekšlikums” testēšanas
vadlīniju tabulas vadlīniju laukā „Guideline” ir jānorāda izmantotās
testēšanas vadlīnijas (vai testēšanas vadlīnijas, kuras tiks izmantotas)
pētījumā. Ja pievienojat vairākas rindiņas, tad katrā no tām jānorāda
vadlīnijas „Guideline”. Ja izmantotās testēšanas vadlīnijas nav
pieejamas izvēles sarakstā, atlasiet „other:” (cits) un norādiet
informāciju par vadlīnijām blakus esošajā brīvā teksta laukā.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts;
testēšanas
priekšlikums

Ja nav iespējams norādīt nevienu testēšanas vadlīniju (piemēram,
tāpēc, ka pētījumam nav pētījuma vadlīniju, vai tāpēc, ka tika izmantota
(Q)SAR), laukā „Principles of method if other than guideline” (Metodes
principi, ja nav vadlīniju) jānorāda testa protokola vai metodes principu
apraksts.
5 – 7, Materiāli un metodes

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „GLP compliance”
(Atbilstība LLP).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

4 – 7, Materiāli un metodes

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, vai kā „testēšanas priekšlikums” pētījumā
izmantoto testēšanas materiālu (vai testēšanas materiālu, kurš tiks
izmantots pētījumā) ir jānorāda, tabulā „Testa materiāla informācija”
izveidojot saiti uz testējamā materiāla informācijas (TMI) ierakstu.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts;
testēšanas
priekšlikums

TMI ierakstā jābūt norādītai pietiekamai informācijai, kas ļauj izprast
testējamās vielas identitāti. Pozīcijā „ Composition” (Sastāvs) jānorāda
vismaz viena “Constituent„ (Sastāvdaļa). Katram izveidotajam
komponentam attiecīgajos laukos jābūt norādītam vismaz vienam no
šādiem identifikatoriem: „EC number” (EK numurs) VAI „CAS number”
(CAS numurs), VAI „IUPAC name” (IUPAC nosaukums);
Analoģijas mērķa ieraksta esošajā informācijā par testējamo materiālu
jābūt identificētai analogai mērķa vielai.

Parametru izpētes protokols — 4. iedaļa
4.2 – kušanas/sasalšanas
temperatūra;
4.3 – viršanas temperatūra;
4.4 – blīvums;
4.5 – daļiņas izmērs;
4.6 – tvaika spiediens;
4.7 – nošķīruma koeficients;
4.8 – šķīdība ūdenī;

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“,
pozīcijā „Materials and methods” (Materiāli un metodes) jāaizpilda
lauks „Type of information” (Informācijas veids).
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4.11 – uzliesmošanas
temperatūra;
4.22 – viskozitāte.
4.1 –
Izskats/agregātstāvoklis/krāsa,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Physical state at 20ºC
and 1013 hPa” (Agregātstāvokli 20 °C temperatūrā un 1013 hPa).
Turklāt attiecīgā gadījumā jānorāda lauks „Form” (Forma).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

4.2 – Kušanas/sasalšanas
temperatūra, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viens no šādiem
laukiem: „Melt./Freez. pt” (Kušanas/sasalšanas temperatūra),
„Decomp. temp.” (Sadalīšanās temperatūra) vai „Subl. temp.”
(Sublimācijas temperatūra), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.3 – Viršanas temperatūra,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda laukus „Boiling. pt.” (Viršanas
temperatūra) un „Atm. pressure” (Atmosfēras spiediens) vai laukus
„Decomposition” (Sadalīšanās) un „Decomposition temperature”
(Sadalīšanās temperatūra), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.4 – Blīvums, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Type" (Veids), „Density”
(Blīvums) un „Temp.” (Temperatūra), norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.

4.5 – Daļiņu lieluma
sadalījums, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām
„Particle size” (Daļiņu lielums) vai „Particle size distribution at different
passages” (Daļiņu lieluma sadalījums dažādos fragmentos).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts
Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „Particle size” (Daļiņu lielums) jāaizpilda lauki „Percentile”
(Procentīle), „ Mean”(Vidējais) un „St. dev.” (Standarta novirze),
norādot mērvienību. Tabulā „Particle size distribution at different
passages” (Daļiņu lieluma sadalījums dažādos fragmentos).jāaizpilda
lauki „No.” (Nr.), „Size” (Lielums) un „Distribution” (Sadalījums),
norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.6 – Tvaika spiediens,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauki „Vapour pressure”
(Tvaika spiediens) un „Temperature” (Temperatūra), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.7 – Sadalījuma koeficients,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Type" (Veids), „Partition
coefficient” (Sadalījuma koeficients), „Temp.” (Temperatūra), un „pH”,
norādot mērvienību, ja iespējams.

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
132 dokumentāciju”

2.0. redakcija

ieraksts
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.7 – Sadalījuma koeficients

Ja nav iespējams veikt sadalījuma koeficienta testēšanu, jānorāda
aprēķinātā vērtība. Lai to izdarītu, papildus atbrīvojuma no datu
iesniegšanas ierakstam 4.7. iedaļā ir jāiekļauj vismaz viens parametra
izpētes protokols, kas norādīts kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”, kuram laukā „Type of information” (Informācijas veids)
norādīts „(Q)SAR” vai „calculation (if not (Q)SAR” (aprēķins (ja nav
(Q)SAR)).

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

4.8 – Šķīdība ūdenī, rezultāti
un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām
„Water solubility” (Šķīdība ūdenī) vai „Solubility of metal ions in
aqueous media” (Metāla jonu šķīdība ūdeni saturošā vidē).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „Water solubility” (Šķīdība ūdenī) jāaizpilda lauki „Water
solubility” (Šķīdība ūdenī), „Temp.” (Temperatūra), un „pH”, norādot
mērvienību. Tabulā „Solubility of metal ions in aqueous media”
(Metāla jonu šķīdība ūdeni saturošā vidē) jāaizpilda lauki „Type of test”
(Testa veids), „Mean dissolved conc”(Vidējā izšķīdinātā koncentrācija)
un „Element analysed” (Analizētais elements), norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.10 – Virsmas spraigums,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauki „Surface tension”
(Virsmas spraigums), „Temperature” (Temperatūra) un „Concentration”
(Koncentrācija), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.11 – Uzliesmošanas
temperatūra, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauki „Flash point”
(Uzliesmošanas temperatūra) un „Atm. press.” (Atmosfēras spiediens),
norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.12 – Pašaizdegšanās,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām
„Auto-ignition temperature (liquids / gases)” (Pašaizdegšanās
temperatūra (šķidrumiem un gāzēm)) vai „Relative self-ignition
temperature (solids)” (Relatīvā pašaizdegšanās temperatūra
(cietvielām)).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „Auto-ignition temperature (liquids / gases)” (Pašaizdegšanās
temperatūra (šķidrumiem un gāzēm)) jāaizpilda lauki „Auto-ignition
temperature” (Pašaizdegšanās temperatūra) un „Atm. press.”
(Atmosfēras spiediens), norādot mērvienību. Tabulā „Relative selfignition temperature (solids)” (Relatīvā pašaizdegšanās temperatūra
(cietvielām)) jāaizpilda lauks „Auto-ignition temperature”
(Pašaizdegšanās temperatūra), norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.13 – Uzliesmojamība,

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
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vai „pierādījumu izvērtējums”, jāpārbauda sekojošais:
Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Flammable gases (Lower and
upper explosion limit)” (Uzliesmojošās gāzes (apakšējā un augšējā
sprādzienbīstamības robežvērtība), jāaizpilda lauks „Parameter”
(Parametrs) un jānorāda „Value” (Vērtība), norādot mērvienību.
Rindiņas izveido, norādot „apakšējās un augšējās sprādzienbīstamības
robežvērtības” parametrus. Ja ir izmērīti arī citi parametri, atlasiet
„other:” (cits) un blakus esošajā laukā norādiet parametru.
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pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Flammable solids” (Uzliesmojošas
cietvielas), jāaizpilda lauks „Test procedure” (Testēšanas procedūra) un
jānorāda „Burning time” (Sadegšanas laiks), norādot mērvienību.
Ja konkrētajam parametram vai testēšanas procedūrai kvantitatīvo
rezultātu nevarēja noteikt, tās pašas rindiņas laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
Ņemiet vērā, ka cietvielām un gāzēm REACH informācijas prasības 7.10.
„Uzliesmojamība” ir jāizpilda 4.13. iedaļā „Uzliesmojamība“. Pētījumi
par šķidrumu uzliesmojamību ir jānorāda 4.11. iedaļā „Uzliesmošanas
temperatūra”. Ja viela ir šķidrums, 4.13. iedaļā atlasiet parametru
uzliesmojošām cietvielām vai viegli uzliesmojošām gāzēm, norādiet to
kā atbrīvojumu no datu iesniegšanas (pētījums tehniski nav iespējams),
un atlasiet laukā „Justification for data waiving”(Pamatojums
atbrīvojumam no datu iesniegšanas) iespēju „the study does not need
to be conducted because the substance is a liquid” (pētījums nav jāveic,
jo viela ir šķidrums).
4.14 – Sprādzienbīstamība,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, vienā no šādām tabulām jābūt
norādītam rezultātam:
-„Small-scale preliminary tests” (Maza apjoma provizoriskie testi);
-„Results of test series for explosives” (sprāgstvielu testu sērijas
rezultāti).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Small-scale preliminary tests”
(Maza apjoma provizoriskie testi), jāaizpilda lauks „Parameter”
(Parametrs) un jānorāda „Value” (Vērtība). Katrai rindiņai, kura
izveidota tabulā „Results of test series for explosives” (sprāgstvielu
testu sērijas rezultāti), jāaizpilda lauki „Test series” (Testu sērija),
„Method” (Metode), „Parameter” (Parametrs), „Value” un „Result”
(Rezultāts).
Ja konkrētajam parametram vai testu sērijai kvantitatīvo rezultātu
nevarēja noteikt, tās pašas rindiņas laukā „Remarks on result” (Piezīmes
par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.14 – Sprādzienbīstamība

Ja uz testu attiecināms atbrīvojums, pamatojoties uz vielas sadalīšanās
enerģiju/temperatūru, laukā „Remarks” (Piezīmes) blakus esošajam
laukam „Justification for data waiving” (Pamatojums atbrīvojumam no
datu iesniegšanas) vai arī laukā „Justification for type of information”
(Izvēlētā informācijas veida pamatojums) Jums ir jānorāda papildu
informācija par šīm īpašībām.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

4.15 – Oksidējošās īpašības,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, vienā no šādām tabulām jābūt
norādītam rezultātam:
- testa rezultāts (oksidējošas gāzes);
- testa rezultāts (oksidējoši šķidrumi);

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts
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- testa rezultāts (oksidējošas cietvielas).
Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Test result (Oxidising gases)”
(Testa rezultāts (oksidējošas gāzess)), jāaizpilda lauks „Parameter”
(Parametrs) un jānorāda „Result” (Rezultāts), norādot mērvienību.
Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Test result (Oxidising liquids))”
(Testa rezultāts (oksidējoši šķidrumi)), jāaizpilda lauks „Parameter”
(Parametrs) un jānorāda „Sample tested” (Testētais paraugs) un
„Result” (Rezultāts), norādot mērvienību.
Katrai rindiņai, kura izveidota tabulā „Test result (Oxidising solids)”
(Testa rezultāts (oksidējošas cietvielas)), jāaizpilda lauks „Parameter”
(Parametrs) un jānorāda „Sample tested” (Testētais paraugs) un
„Result” (Rezultāts), norādot mērvienību.
Ja konkrētajam parametram kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt,
laukā „Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda
paskaidrojums.
4.17 – Stabilitāte organiskos
šķīdinātājos, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Test substance stable”
(Testējamā viela stabila).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

4.21 – Disociācijas konstante,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Dissociating properties”
(Disociācijas īpašības). Ja izvēles sarakstā ir atlasīta vērtība „Yes” (Jā),
tad tabulas „Dissociation constant” (Disociācijas konstante) laukos
„pKa” un „Temperature” (Temperatūra) jāizveido vismaz viena rindiņa,
norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja disociācijas konstantei kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt,
neskatoties uz to, ka vielai ir disociācijas īpašības, laukā „Remarks on
result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
4.21 – Viskozitāte, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Value" (Vērtība) un
„Temp.” (Temperatūra), norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Parametru izpētes protokols — 5. iedaļa
5.1.2 – Hidrolīze, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jānorāda šāda informācija, atkarībā no
tā, kā tika veikts pētījums:
- Ja tika veikts provizorisks pētījums, laukā „Preliminary study”
(Provizoriskais pētījums) jāapraksta rezultāti. Ja provizoriskais pētījums
liecina, ka viela ir hidrolītiski stabila un netika veikti papildus pētījumi,
tas ir jānorāda tabulas „Dissipation half-life of parent compound”
(Pamatsavienojuma izkliedes pusperiods) laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu).
- Ja tika veikts pilns hidrolīzes pētījums, tad tabulā„Dissipation half-life
of parent compound” (Pamatsavienojuma izkliedes pusperiods)
jāaizpilda vismaz viens lauks — „Hydrolysis rate constant” (Hidrolīzes
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ātruma konstante) vai „Half-life“ (Pusperiods), norādot mērvienību. Ja
pilnā hidrolīzes pētījumā kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
Papildus ir jāveic atlase laukā „Transformation products”
(Pārveidošanās produkti). Ja tika atlasīta vērtība „Yes” (Jā), tad tabulā
„Identity of transformation products” (Pārveidošanas produktu
identifikācija) jāidentificē pārveidošanas produkts(-i), laukā „Reference
substance” (Standartviela) sasaistot atbilstošo(-ās) standartvielu(-as).
5.1.2 – Hidrolīze

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas ļoti
vājo šķīdību ūdenī, tad papildus 5.1.2. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 4.8. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
vieglo bionoārdīšanos, tad papildus 5.1.2. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 5.2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
5.2.1 – Bionoārdīšanās ūdenī
— skrīninga testi
5.2.2 – Bionoārdīšanās ūdenī
un nogulsnēs – simulācijas
testi

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, pozīcijā „Materials and methods”
(Materiāli un metodes) jāaizpilda lauks „Inoculum or test system”
(Inokulāts vai testēšanas sistēma).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

5.2.1 – Bionoārdīšanās ūdenī –
skrīninga testi, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, tabulā „ % Degradation” (% noārdīšanās)
jāaizpilda lauks „Parameter” (Parametrs), „Value" (Vērtība) un
„Sampling time” (Parauga ņemšanas laiks), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
5.2.2 – Bionoārdīšanās ūdenī
un nogulsnēs – simulācijas
testi, rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām — „%
Degradation” (% noārdīšanās) vai „Half-life of parent compound/50%
disappearance time (DT50)” (Pamatsavienojuma pusperiods/50%
izzušanas laiks (DT50))

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „% Degradation” (% noārdīšanās) jāaizpilda lauki „% Degr.” (%
noārdīšanās), „Parameter” (Parametrs) un „Sampling time” (Parauga
ņemšanas laiks), norādot mērvienību. Tabulā „Half-life of parent
compound/50% disappearance time (DT50)” (Pamatsavienojuma
pusperiods/50% izzušanas laiks (DT50)) jāaizpilda lauki „Compartment”
(Sektors), „Half-life“ (Pusperiods) un „Temp.” (Temperatūra), norādot
mērvienību. Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks
on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
Papildus ir jāveic atlase laukā „Transformation products”
(Pārveidošanās produkti). Ja tika atlasīta vērtība „Yes” (Jā), tad tabulā
„Identity of transformation products” (Pārveidošanas produktu
identifikācija) jāidentificē pārveidošanas produkts(-i), laukā „Reference
substance” (Standartviela) sasaistot atbilstošo(-ās) standartvielu(-as).
5.2.2 – Bionoārdīšanās ūdenī
un nogulsnēs – simulācijas
testi

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas ļoti
vājo šķīdību ūdenī, tad papildus 5.2.2. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 4.8. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
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Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
vieglo bionoārdīšanos, tad papildus 5.2.2. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 5.2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
5.2.3 – Bionoārdīšanās augsnē,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām — „%
Degradation” (% noārdīšanās) vai „Half-life/disappearance time”
(Pusperiods/izzušanas laiks).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „% Degradation” (% noārdīšanās) jāaizpilda lauki „% Degr.” (%
noārdīšanās), „Parameter” (Parametrs) un „Sampling time” (Parauga
ņemšanas laiks), norādot mērvienību. Tabulā „Half-life/dissipation time
of parent compound” (Pamatsavienojuma pusperiods/izzušanas laiks)
jāaizpilda lauki „Half-life“ (Pusperiods) un „Temp.” (Temperatūra),
norādot mērvienību. Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
Papildus ir jāveic atlase laukā „Transformation products”
(Pārveidošanās produkti). Ja tika atlasīta vērtība „Yes” (Jā), tad tabulā
„Identity of transformation products” (Pārveidošanas produktu
identifikācija) jāidentificē pārveidošanas produkts(-i), laukā „Reference
substance” (Standartviela) sasaistot atbilstošo(-ās) standartvielu(-as).
5.2.3 – Bionoārdīšanās augsnē

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
vieglo bionoārdīšanos, tad papildus 5.3.2. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 5.2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

5.3.1 – Bioakumulācija —
ūdens / nogulsnes, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, tabulā „Bioaccumulation factor”
(Bioakumulācijas faktors) jāaizpilda lauki „Type” (Veids) un „Value"
(Vērtība), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
5.4.1 – Adsorbcija/ desorbcija,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda vismaz viena no tabulām
„Adsorption coefficient” (Adsorbcijas koeficients) vai „Partition
coefficients” (Daļiņu koeficients).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „Adsorption coefficient” (Adsorbcijas koeficients) jāaizpilda
lauks „Type” (Veids) un jānorāda „Value" (Vērtība). Ja laukā „Type”
(Veids) tika atlasīta pozīcija „Kd” vai „log Kd”, tad jāaizpilda arī lauks „%
Org. carbon” (% organiskā oglekļa). Tabulā „Partition coefficients”
(Sadalīšanās koeficients) jāaizpilda lauks „Type” (Veids) un jānorāda
„Value" (Vērtība).
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
5.4.1 – Adsorbcija/desorbcija

Ja uz testu attiecināms atbrīvojums, pamatojoties uz vielas fizikāli
ķīmiskajām īpašībām , laukā „Remarks” (Piezīmes) blakus esošajam
laukam „Justification for data waiving” (Pamatojums atbrīvojumam no
datu iesniegšanas) vai arī laukā „Justification for type of information”
(Izvēlētā informācijas veida pamatojums) Jums ir jānorāda papildu
informācija par šīm īpašībām un to ietekmi uz adsorbciju/desorbciju.
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Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
straujo sadalīšanos, tad papildus 5.4.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2. un/vai 5.2.3.
iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas
jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar to, ka
vielai ir mazs oktanola/ ūdens sadalījuma koeficients, tad papildus
5.4.1. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas
4.7. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas
jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.

Parametru izpētes protokols un iedaļas kopsavilkums— 6. iedaļa
6 – Ekotoksikoloģiskā
informācija

Parametru kopsavilkums ir jāveido pozīcijā „Ecotoxicological
information” (Ekotoksikoloģiskā informācija) un ir jāaizpilda katrs
sastādītais kopsavilkums. Katrai bīstamībai izvēles sarakstā „Hazard
assessment conclusion“ (Bīstamības novērtējuma secinājumi) ir jāatlasa
vienums. Ja tika atlasīts „PNEC”, secinājumu laukos jāatlasa vērtība un
mērvienība.

Reģistrācija —
individuālā
dokumentācija un
galvenā
dokumentācija virs
10 tonnām gadā

6.1.1 – Īslaicīgs toksiskums
zivīm, rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.1 – Īslaicīgs toksiskums
zivīm

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas ļoti
vājo šķīdību ūdenī, tad papildus 6.1.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 4.8. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar pētījuma
pieejamību par ilglaicīgo toksiskumu zivīm, tad papildus 6.1.1. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 6.1.2. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar to, ka tiks
veikts pētījums par ilglaicīgo toksiskumu zivīm, tad papildus 6.1.1.
iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 6.1.2.
iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas
jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.
6.1.2 – Ilglaicīgs toksiskums
zivīm, rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.3 – Īslaicīgs toksiskums
ūdens bezmugurkaulniekiem,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
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mērvienību.

ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.3 – Īslaicīgs toksiskums
ūdens bezmugurkaulniekiem

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas ļoti
vājo šķīdību ūdenī, tad papildus 6.3.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 4.8. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar pētījuma
pieejamību par ilglaicīgo toksiskumu ūdens bezmugurkaulniekiem, tad
papildus 6.3.1. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 6.1.4. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes
protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar to, ka tiks
veikts pētījums par ilglaicīgo toksiskumu ūdens bezmugurkaulniekiem,
tad papildus 6.1.3. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 6.1.4. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes
protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”.
6.1.4 – Ilglaicīgs toksiskums
ūdens bezmugurkaulniekiem,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.5 – Toksiskums ūdens
aļģēm un cianobaktērijām,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.6 – Toksiskums ūdens
augiem, izņemot aļģes,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.7 – Toksiskums
mikroorganismiem, rezultāti
un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors) un „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija), norādot
mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.1.7 – Toksiskums

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas ļoti
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„pierādījumu izvērtējums”.

139

atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
vieglo bionoārdīšanos, tad papildus 6.1.7. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 5.2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
6.2 – Toksiskums nogulsnēs,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija) un „Basis for
effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.3.1 – Toksiskums augsnē
dzīvojošajiem
mikroorganismiem, izņemot
posmkājus, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija) un „Basis for
effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.3.2 – Toksiskums sauszemes
posmkājiem, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija) un „Basis for
effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.3.1 – Toksiskums augsnē
dzīvojošajiem
mikroorganismiem, izņemot
posmkājus
6.3.2 – Toksiskums sauszemes
posmkājiem

Ja īslaicīgas iedarbības tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu
sakarā ar ilglaicīga pētījuma pieejamību par toksiskumu sauszemes
posmkājiem, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam
no datu iesniegšanas 6.3.1. vai 6.1.2. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, atlasot „Endpoint” (Parametrs), kas atbilst
ilglaicīgās iedarbības pētījumam.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

6.3.3 – Toksiskums sauszemes
augiem, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija) un „Basis for
effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.3.3 – Toksiskums sauszemes
augiem

Ja īslaicīgas iedarbības tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu
sakarā ar ilglaicīga pētījuma pieejamību par toksiskumu sauszemes
augiem, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no
datu iesniegšanas 6.3.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra
izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”, laukā „Endpoint” (Parametrs) atlasot „toxicity to
terrestrial plants: long-term” (toksiskums sauszemes augiem: ilglaicīga
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iedarbība) vai „toxicity to terrestrial plants: short-term” (toksiskums
sauszemes augiem: īslaicīga iedarbība) (norādot pētījuma veidu, kas
tiek uzskatīts par piemērotu ilglaicīgas iedarbības novērtējumam).
6.3.4 – Toksiskums augsnē
dzīvojošiem
mikroorganismiem, rezultāti
un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect concentrations„ (Efektīvā
koncentrācija) jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect conc.” (Efektīvā koncentrācija) un „Basis for
effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
6.3.5 – Toksiskums putniem,
rezultāti un apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Effect levels„ (Iedarbības līmeņi)
jāaizpilda lauki „Duration” (Ilgums), „Dose descriptor” (Devas
deskriptors) un „Effect level” (Iedarbības līmenis), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.

Parametru izpētes protokols un iedaļas kopsavilkums — 7. iedaļa
7 – Toksikoloģiskā informācija

Parametru kopsavilkums ir jāveido pozīcijā „Toxicological information”
(Toksikoloģiskā informācija) un ir jāaizpilda katrs sastādītais
kopsavilkums. Katrai bīstamībai darbiniekiem un sabiedrībai kopumā
izvēles sarakstā „Hazard assessment conclusion“ (Bīstamības
novērtējuma secinājumi) ir jāatlasa vienums. Ja tika atlasīts „DNEL,
DMEL” vai other toxicological threshold (vai cits toksikoloģijas slieksnis),
secinājumu laukos jāatlasa vērtība un mērvienība.

Reģistrācija —
individuālā
dokumentācija un
galvenā
dokumentācija virs
10 tonnām gadā

7.2.1 – Akūts toksiskums:
perorāls, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Iedarbības līmeņi„ jāaizpilda lauki
„Dose descriptor” (Devas deskriptors) un „Effect level” (Iedarbības
līmenis), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.2.1 – Akūts toksiskums:
perorāls

Ja akūtā perorālā toksiskuma tests netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar pētījuma pieejamību par akūto toksiskumu
ieelpojot, tad papildus 7.2.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.2.2. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kodīga ādai”, tad papildus 7.2.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Skin corrosion/irritation”
(Kodīgums/kairinājums ādai).
7.2.2 – Akūts toksiskums:
ieelpojot, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Iedarbības līmeņi„ jāaizpilda lauki
„Dose descriptor” (Devas deskriptors) un „Effect level” (Iedarbības
līmenis), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.2.2 – Akūts toksiskums:
ieelpojot

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kodīga ādai”, tad papildus 7.2.2. iedaļas ierakstā
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norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases ādas kodīguma klasifikāciju „Skin corrosion/irritation”
(Kodīgums/kairinājums ādai).

datu iesniegšanas

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulā „Iedarbības līmeņi„ jāaizpilda lauki
„Dose descriptor” (Devas deskriptors) un „Effect level” (Iedarbības
līmenis), norādot mērvienību.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.2.3 – Akūts toksiskums:
dermāli

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kodīga ādai”, tad papildus 7.3.2. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases ādas kodīguma klasifikāciju „Skin corrosion/irritation”
(Kodīgums/kairinājums ādai).

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

7.3.1 – Ādas
kairinājums/kodīgums,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda rezultātu tabula „In vitro“ vai
„In vivo”.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Tabulā „In vitro - Results” (In vitro — rezultāti) jāaizpilda lauki
„Irritation / corrosion parameter” (Kairinājuma/kodīguma parametrs).
Tabulā „In vivo - Results” (In vivo — rezultāti) jāaizpilda lauki „Irritation
parameter” (Kairinājuma parametrs), „Time point” (Laika intervāls) un
„Score” (Rādītājs).
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.3.1 – Ādas
kairinājums/kodīgums

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kodīga ādai”, tad papildus 7.3.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Skin corrosion/irritation”
(Kodīgums/kairinājums ādai).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
spontāno uzliesmojamību gaisā, tad papildus 7.3.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Pyrophoric liquids” (Pirofori šķidrumi)
vai „Pyrophoric solids” (Piroforas cietvielas).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar to, ka viela
ir klasificēta kā ļoti toksiska ādai, tad papildus 7.3.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Acute toxicity – dermal” (Akūts
toksiskums — dermāli) un/vai „Specific target organ toxicity - single”
(Specifiska orgāna mērķa toksicitāte — vienreizēja).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz pētījuma datiem par akūto
toksiskumu caur ādu, tad papildus 7.3.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.2.3. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
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Ja in vitro pētījums par ādas kairinājumu netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar in vivo pētījuma par ādas kairinājumu
pieejamību, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no
datu iesniegšanas 7.3.1. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra
izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”, laukā „Endpoint” (Parametrs) atlasot „skin irritation: in
vivo” (ādas kairinājums: in vivo).
7.3.2 – Acu kairinājums,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda rezultātu tabula „ex vivo/in
vitro“ vai „in vivo”.
Tabulā „Results of ex vivo / in vitro study” (ex vivo/in vitro pētījuma
rezultāti) jāaizpilda lauki „Irritation parameter” (Kairinājuma parametrs)
un „Value” (Vērtība). Tabulā „Results of in vivo study” (In vivo pētījuma
rezultāti) jāaizpilda lauki „Irritation parameter” (Kairinājuma
parametrs), „Time point” (Laika intervāls) un „Score” (Rādītājs).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.3.2 – Acu kairinājums

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kairinošs acīm”, tad papildus 7.3.2. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Serious eye damage/eye irritation”
(Nopietns acu bojājums/acu kairinājums).

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
spontāno uzliesmojamību gaisā, tad papildus 7.3.2. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Pyrophoric liquids” (Pirofori šķidrumi)
vai „Pyrophoric solids” (Piroforas cietvielas).
Ja in vitro pētījums par acu kairinājumu netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar in vivo pētījuma par acu kairinājumu pieejamību,
tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 7.3.2. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes
protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”, laukā „Endpoint” (Parametrs) atlasot „eye irritation: in
vivo” (acu kairinājums: in vivo).
7.4.1 – Ādas sensibilizācija,
materiāli un metodes

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Type of study”
(Pētījuma veids).
Turklāt, ja pētījumā tika novērtēts parametrs „skin sensitisation: in vivo
(non-LLNA)” (ādas sensibilizācija: in vivo (kas nav LLNA)), jāizskaidro
izvēlētā metode laukā „Justification for non-LLNA method” (Metodes
izvēles pamatojums, kas nav LLNA)

7.4.1 – Ādas sensibilizācija,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda rezultātu tabula pozīcijā „In
vitro / in chemico”, „In vivo (non-LLNA)” vai „In vivo LLNA”.
Tabulā „In vitro / in chemico - Results” (In vitro / in chemico —
rezultāti) jāaizpilda lauki „Parameter” (Parametrs) un „Value” (Vērtība),
norādot mērvienību. Tabulā „In vivo (non-LLNA) - Results” (In vivo (kas
nav-LLNA) — rezultāti) jāaizpilda lauki „Reading” (Nolasījums), „Dose
level” (Devas līmenis), „No. with + reactions” (Skaits ar + reakcijas) un
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„Total no. in group” (Kopējais skaits grupā), norādot mērvienību. Tabulā
„In vivo LLNA - Results” (In vivo LLNA — rezultāti) jāaizpilda lauki
„Parameter” (Parametrs) un „Value” (Vērtība), norādot mērvienību.
Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, attiecīgās tabulas laukā
„Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.4.1 – Ādas sensibilizācija

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
spontāno uzliesmojamību gaisā, tad papildus 7.4.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Pyrophoric liquids” (Pirofori šķidrumi)
vai „Pyrophoric solids” (Piroforas cietvielas).

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā to, ka viela ir
jāklasificē kā sensibilizējoša vai kodīga ādai, tad papildus 7.4.1. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Skin corrosion/irritation” (Ādas
kairinājums/kodīgums) un/vai „Skin sensitisation” (Ādas sensibilizācija).
7.5.1 – Atkārtotas devas
toksiskums: perorāli
7.5.2 – Atkārtotas devas
toksiskums: ieelpojot
7.5.3 – Atkārtotas devas
toksiskums: dermāli
Rezultāti un apspriešana

Katrā šo iedaļu parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā
„pamatizpēte” vai „pierādījuma izvērtējums”, tabulas „Iedarbības
līmeņi„ laukos „Dose descriptor” (Devas deskriptors), „Effect level”
(Iedarbības līmenis) un „Basis for effect level” (Iedarbības līmeņa
pamats), norādot mērvienību. Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja
noteikt, laukā „Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda
paskaidrojums.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Turklāt tabulas „Target system/organ toxicity” (Toksiska ietekme uz
mērķorgānu/sistēmu) laukā „Critical effects observed” (Novērota
kritiska iedarbība) jāatlasa vienums. Ja atlasīta vērtība„ Yes” (Jā), tad ir
jāaizpilda lauki „Lowest effective dose/conc.” (Mazākā efektīvā
deva/konc.), „System” (Sistēma), „Organ” (Orgāns) un „Treatment
related” (Saistītā apstrāde), norādot mērvienību.
7.5.1 – Atkārtotas devas
toksiskums: perorāli
7.5.2 – Atkārtotas devas
toksiskums: ieelpojot
7.5.3 – Atkārtotas devas
toksiskums: dermāls

Ja īslaicīga perorālā toksiskuma tests netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar atbilstoša pētījuma pieejamību par toksiskumu
ieelpojot, tad papildus 7.5.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.5.2. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”.
Ja īslaicīga perorālā toksiskuma tests netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar atbilstoša pētījuma pieejamību par toksiskumu
caur ādu, tad papildus 7.5.1. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam
no datu iesniegšanas 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra
izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”.
Ja īslaicīgas iedarbības tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu
sakarā ar subhroniska vai hroniska pētījuma pieejamību par
toksiskumu, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no
datu iesniegšanas 7.5.1., 7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint” (Parametrs)
pozīciju „sub-chronic toxicity: oral/inhalation/dermal” (subhronisks
toksiskums: perorāli/ieelpojot/dermāli) vai „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (hronisks toksiskums:
perorāli/ieelpojot/dermāli).
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Ja īslaicīgas iedarbības tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu
sakarā ar to, ka tiks veikts subhronisks vai hronisks pētījums par
toksiskumu, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no
datu iesniegšanas 7.5.1., 7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols ar testēšanas priekšlikumu, atlasot laukā
„Endpoint” (Parametrs) pozīciju „sub-chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (subhronisks toksiskums:
perorāli/ieelpojot/dermāli) vai „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (hronisks toksiskums:
perorāli/ieelpojot/dermāli).
Ja subhronisks perorālā toksiskuma pētījums netika veikts,
pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar atbilstoša pētījuma pieejamību
par toksiskumu ieelpojot, tad papildus 7.5.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.5.2. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint”
(Parametrs) pozīciju „sub-chronic toxicity: inhalation” (subhronisks
toksiskums: ieelpojot) vai „chronic toxicity: inhalation” (hronisks
toksiskums: ieelpojot).
Ja subhronisks perorālā toksiskuma pētījums netika veikts,
pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar atbilstoša pētījuma pieejamību
par toksiskumu caur ādu, tad papildus 7.5.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.5.3. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint”
(Parametrs) pozīciju „sub-chronic toxicity: dermal” (subhronisks
toksiskums: dermāli) vai „chronic toxicity: dermal” (hronisks
toksiskums: dermāli).
Ja subhronisks toksiskuma pētījums netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar to, ka viela nereaģē, nešķīst un nav ieelpojama,
un nav pierādījumu par 28 dienu „ierobežotā testa” datu toksiskumu,
tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 7.5.1., 7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint” (Parametrs)
pozīciju „short-term repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal”
(īslaicīgs atkārtotās devas toksiskums: perorāli/ieelpojot/dermāli).
Ja subhronisks toksiskuma pētījums netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar to, ka ir pieejams 28 dienu pētījums, kas ļauj
pieņemt pārliecinošu lēmumu attiecībā uz klasifikāciju un NOAEL-90
ekstrapolāciju, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam
no datu iesniegšanas 7.5.1., 7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint” (Parametrs)
pozīciju „short-term repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal”
(īslaicīgs atkārtotās devas toksiskums: perorāli/ieelpojot/dermāli).
Ja subhronisks toksiskuma pētījums netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar hroniska pētījuma pieejamību par toksiskumu,
tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 7.5.1., 7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, atlasot laukā „Endpoint” (Parametrs)
pozīciju „chronic toxicity: oral/inhalation/dermal” (hronisks toksiskums:
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perorāli/ieelpojot/dermāli).
7.6.1 – Ģenētiskais toksiskums
in vitro, materiāli un metodes

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, jāaizpilda lauks „Type of assay”
(Novērtējuma veids).

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

7.6.1 – Ģenētiskais toksiskums
in vitro, rezultāti un
apspriešana

Katrā parametru izpētes protokolā, kurš norādīts kā „pamatizpēte” vai
„pierādījuma izvērtējums”, tabulas „Testa rezultāti„ laukos
„Species/strain” (Suga/celms), „Metabolic activation” (Metaboliskā
aktivācija), „Genotoxicity” (Genotoksiskums) un „Cytotoxicity”
(Citotoksiskums) jāievada informācija.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja noteikt, laukā „Remarks on result”
(Piezīmes par rezultātu) jānorāda paskaidrojums.
7.6.1 – Ģenētiskais toksiskums
in vitro

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „kancerogēna” (1A vai 1B kategorija) vai „dzimumšūnu
mutagēns”, tad papildus 7.6.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz viens
ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu bīstamības klases
klasifikāciju „Carcinogenicity” un/vai „Germ cell mutagenicity”
(Kancerogenitāte un/vai dzimumšūnu mutagēna iedarbība).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar in vitro
mikrokodolu pētījumā iegūto pozitīvo rezultātu, tad papildus iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.6.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „in vitro cytogenicity/micronucleus study” (in vitro
citogenitātes/mikrokodolu pētījums).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar in vitro
citogenitātes pētījumu ar zīdītāju šūnām, tad papildus iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.6.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „in vitro cytogenicity/chromosome aberration study
in mammalian cells” (in vitro citogenitātes/hromosomu aberācijas
izpēte zīdītāju šūnās).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar baktēriju
gēnu mutācijas izpētē in vitro iegūto pozitīvo rezultātu, tad papildus
iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.6.1.
iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas
jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, laukā
„Endpoint” (Parametrs) atlasot „in vitro gene mutation study in
bacteria” (baktēriju gēnu mutācijas izpēte in vitro).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar in vivo
citogenitātes pētījuma pieejamību, tad papildus 7.6.1. iedaļas ierakstā
norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.6.2. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „in vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity
/bone marrow chromosome aberration” (in vivo zīdītāju somatisko
šūnu izpēte: citogenitāte/kaulu smadzeņu hromosomu aberācija), „in
vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity/erythrocyte
micronucleus” (in vivo zīdītāju somatisko šūnu izpēte:
citogenitāte/eritrocītu mikrokodoli) vai „in vivo mammalian germ cell
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study: cytogenicity/chromosome aberration” (in vivo zīdītāju šūnu
izpēte: citogenitāte/hromosomu aberācija).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar in vivo
zīdītāju gēnu mutāciju izpētes pieejamību, tad papildus 7.6.1. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.6.2. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or
repair” (in vivo zīdītāju šūnu izpēte: DNS bojājumi un/vai reparācija),
„in vivo mammalian somatic and germ cell study: gene mutation” (in
vivo zīdītāju somatisko un cilmes šūnu izpēte: gēnu mutācija), „in vivo
mammalian somatic cell study: gene mutation“ (in vivo zīdītāju
somatisko šūnu izpēte: gēnu mutācija) vai „in vivo mammalian germ
cell study: gene mutation” (in vivo zīdītāju cilmes šūnu izpēteL gēnu
mutācija).
7.8.1 – Toksiskums
reproduktīvajai sistēmai,
materiāli un metodes

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums” vai norādīts kā testēšanas priekšlikums,
kurā parametru novērtē paplašinātā reproduktīvās toksicitātes
pētījumā vienā paaudzē (EOGRTS), laukā „Justification for study design”
(Izvēlētā pētījuma veida pamatojums) jāpaskaidro izvēlētais pētījuma
veids.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts;
testēšanas
priekšlikums

7.8.1 – Toksiskums
reproduktīvajai sistēmai,
rezultāti un apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, rezultāti jānorāda atlasītā pētījuma
veida attiecīgajās paaudzēs. Jānorāda vismaz vienas vecāku paaudzes
(P0, P1) rezultāti un vismaz vienas pēcnācēju paaudzes (F1, F2)
rezultāti. Šim nolūkam ir jāaizpilda attiecīgās „Effect levels” (Iedarbības
līmeņi) tabulas, kā minimums norādot pozīcijas „Dose descriptor”
(Devas deskriptors), „Effect level” (Iedarbības līmenis), „Sex” (Dzimums)
un „Basis for effect level” (Iedarbības līmeņa pamats), attiecīgajā
gadījumā norādot mērvienību. Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja
noteikt, laukā „Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda
paskaidrojums.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Turklāt tabulas „Overall reproductive toxicity” (Vispārējais toksiskums
reproduktīvajai sistēmai) laukā „Reproductive effects observed”
(Novērota iedarbība uz reproduktīvo sistēmu) jāatlasa vienums. Ja
atlasīta vērtība„ Yes” (Jā), tad ir jāaizpilda lauki „Lowest effective
dose/conc.” (Mazākā efektīvā deva/konc.), „Treatment related”
(Saistītā apstrāde) un „Relation to other toxic effects” (Saistība ar citu
toksisko iedarbību), attiecīgā gadījumā norādot mērvienību.
7.8.1 – Toksiskums
reproduktīvajai sistēmai

Ja skrīninga tests reproduktīvajai sistēmai netika veikts, pamatojoties uz
atbrīvojumu sakarā ar citu pierādījumu, kas liecina, ka viela var būt
toksiska augļa attīstībai, tad papildus 7.8.1. iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.8.1. vai 7.8.2. iedaļā ir jānorāda
vismaz viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā
„pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.
Ja skrīninga tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar
paplašinātā reproduktīvās toksicitātes pētījuma vienā paaudzē
(EOGRTS) pieejamību, tad papildus iedaļas ierakstā norādītajam
atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.8.1. iedaļā ir jānorāda vismaz
viens parametra izpētes protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai
„pierādījumu izvērtējums”, laukā „Endpoint” (Parametrs) atlasot
attiecīgo EOGRTS vienumu.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar divu vai

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Reģistrācija —
atbrīvojums no
datu iesniegšanas

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

147

vairāku paaudžu reproduktīvā toksiskuma pētījuma pieejamību, tad
papildus iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 7.8.1. iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes
protokols, kas jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu
izvērtējums”, laukā „Endpoint” (Parametrs) atlasot attiecīgi divu, trīs vai
vairāku paaudžu pētījumu.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar prenatālās
ontoģenēzes toksicitātes pētījuma pieejamību, tad papildus 7.8.1.
iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 7.8.2.
iedaļā ir jānorāda vismaz viens parametra izpētes protokols, kas
jāatzīmē kā „pamatizpēte“ vai „pierādījumu izvērtējums”.
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „genotoksisks kancerogēns”, tad papildus 7.8.1. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Carcinogenicity” (Kancerogenitāte).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „dzimumšūnu mutagēns”, tad papildus 7.8.1. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Germ cell mutagenicity” (Dzimumšūnu
mutagēna iedarbība).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „toksiska reproduktīvajai sistēmai”, 1A vai 1B kategorija ,
tad papildus 7.8.1. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz
informācija par atbilstošu bīstamības klases klasifikāciju „Reproductive
toxicity” (Toksisks reproduktīvajai sistēmai).
7.8.2 – Toksiskums augļa
attīstībai/teratogēnais
toksiskums, materiāli un
metodes

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums” vai norādīts kā testēšanas priekšlikums,
pozīcijā „Test animals” (Testa dzīvnieki) laukā „Species” (Suga) jāatlasa
vienums.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts;
testēšanas
priekšlikums

7.8.2 – Toksiskums augļa
attīstībai/teratogēnais
toksiskums, rezultāti un
apspriešana

Katram parametra izpētes protokolam, kas atzīmēts kā „pamatizpēte“
vai „pierādījumu izvērtējums”, rezultāti jānorāda tabulās „Effect levels
(maternal animals)” (Iedarbības līmeņi (mātes dzīvnieki) un „Effect
levels (fetuses)” (Iedarbības līmeņi (embriji)). Katrā tabulā kā minimums
ir jāaizpilda „Dose descriptor” (Devas deskriptors), „Effect level”
(Iedarbības līmenis) un „Basis for effect” (Iedarbības pamats), attiecīgā
gadījumā norādot mērvienību. Ja kvantitatīvo rezultātu nevarēja
noteikt, laukā „Remarks on result” (Piezīmes par rezultātu) jānorāda
paskaidrojums.

Reģistrācija —
pamatizpētes vai
pierādījumu
izvērtējuma
ieraksts

Turklāt tabulas „Overall developmental toxicity” (Vispārējais toksiskums
augļa attīstībai) laukā „Developmental effects observed” (Novērota
iedarbība uz augļa attīstību) jāatlasa vienums. Ja atlasīta vērtība„ Yes”
(Jā), tad ir jāaizpilda lauki „Lowest effective dose/conc.” (Mazākā
efektīvā deva/konc.), „Treatment related” (Saistītā apstrāde) un
„Relation to maternal toxicity” (Saistība ar toksiskumu mātei), attiecīgā
gadījumā norādot mērvienību.
7.8.2 – Toksiskums augļa
attīstībai/teratogēnais

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „genotoksisks kancerogēns”, tad papildus 7.8.2. iedaļas
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ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Carcinogenicity” (Kancerogenitāte).

datu iesniegšanas

Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „dzimumšūnu mutagēns”, tad papildus 7.8.2. iedaļas
ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu iesniegšanas 2.1. iedaļā ir
jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz informācija par atbilstošu
bīstamības klases klasifikāciju „Germ cell mutagenicity” (Dzimumšūnu
mutagēna iedarbība).
Ja tests netika veikts, pamatojoties uz atbrīvojumu sakarā ar vielas
klasifikāciju „toksiska reproduktīvajai sistēmai”, 1A vai 1B kategorija ,
tad papildus 7.8.2. iedaļas ierakstā norādītajam atbrīvojumam no datu
iesniegšanas 2.1. iedaļā ir jānorāda vismaz viens ieraksts, kurā jāsniedz
informācija par atbilstošu bīstamības klases klasifikāciju „Reproductive
toxicity” (Toksisks reproduktīvajai sistēmai).

Drošas lietošanas vadlīnijas, ķīmiskās drošības ziņojums, III pielikuma kritēriji
11 – Drošas lietošanas
vadlīnijas

11. iedaļā ir jāizveido vismaz viens ieraksts. Katrā ierakstā jābūt
norādītai vismaz šādai informācijai saistībā ar norādījumiem par drošu
lietošanu:
- pirmās palīdzības pasākumi;
- ugunsdzēsības pasākumi;
- pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos;
- lietošana un glabāšana.

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

Turklāt atbilstoši VII pielikumam, saskaņā ar kuru nav jāveic ķīmiskās
drošības ziņojums, jānorāda šāda papildu informācija:
- iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība;
- stabilitāte un reaģētspēja;
- apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu.
Piezīme reģistrācijas dokumentācijas dalībniekiem: ja kopīgā
iesnieguma galvenajā dokumentācijā ir norādīta informācija par drošas
lietošanas vadlīnijām, kas attiecas uz Jūsu reģistrāciju, tad
dokumentācijas galvenē ir jāatzīmē attiecīgā rūtiņa.
11 – Drošas lietošanas
vadlīnijas

Starpproduktu tonnāžas diapazonu reģistrētājiem 11. iedaļā ir
jāiesniedz informācija par riska pārvaldības pasākumiem un to
efektivitāti. Tāpēc kā minimums ir jāaizpilda lauks „Handling and
storage“ (Lietošana un glabāšana) vai arī lauks „Exposure
controls/personal protection” (Iedarbības pārvaldība/individuālā
aizsardzība).

reģistrācija,
izņemot 17./18.
pantu par
starpproduktiem

Šī informācija katram starpproduktu tonnāžas diapazona reģistrētājam
ir jānorāda atsevišķi.
13 – Novērtējuma ziņojumi

Jāiesniedz ķīmiskās drošības ziņojums (CSR), vai arī pretējā gadījumā
jānorāda pamatojums, kāpēc CSR nav nepieciešams.
- Lai iesniegtu CSR, 13. iedaļā ir jāizveido ieraksts, laukā „Type of
report” (Ziņojuma veids) ir jāatlasa „REACH Chemical safety report
(CSR)” (REACH ķīmiskās drošības ziņojums (CSR)), un laukā
„Document/Report” (Dokuments/Ziņojums) jāpievieno CSR.
- Lai norādītu iemeslu, kāpēc CSR nav nepieciešams, 13. iedaļā ir
jāizveido ieraksts, laukā „Type of report” (Ziņojuma veids) ir jāatlasa
„REACH Chemical safety report (CSR)” (REACH ķīmiskās drošības
ziņojums (CSR)), un laukā „Remarks” (Piezīmes) vai „Discussion”
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(Apspriešana) jānorāda pamatojums.
Piezīme reģistrācijas dokumentācijas dalībniekiem: ja kopīgā
iesnieguma galvenajā dokumentācijā ir norādīts ķīmiskās drošības
ziņojums, kas attiecas uz Jūsu reģistrāciju, tad dokumentācijas galvenē
ir jāatzīmē attiecīgā rūtiņa.
13 – Novērtējuma ziņojumi

Katram 13. iedaļā izveidotajam ierakstam laukā „Type of report”
(Ziņojuma veids) jānorāda novērtējuma ziņojuma veids. Ja izvēles
sarakstā nav piemērojama neviena vērtība, atlasiet „other:” (cits) un
blakus esošajā brīvā teksta laukā sniedziet aprakstu par ziņojuma veidu.
Turklāt ziņojums ir jāpievieno laukā „Document/Report”
(Dokuments/Ziņojums) vai arī laukā „Remarks” (Piezīmes) vai
„Discussion” (Apspriešana) jānorāda paskaidrojums, kāpēc nav norādīts
ziņojuma veids.

Visa reģistrācijas
dokumentācija

14 – III pielikuma kritēriji

Reģistrētājiem, kuri piereģistrē esošu vielu 1-10 tonnu diapazonā,
piemērojot REACH regulas 12. panta b) apakšpunktā paredzēto iespēju
iesniegt informāciju tikai par fizikāli ķīmiskajām īpašībām, kas norādītas
VII pielikuma 7. sadaļā.

Visa reģistrācijas
dokumentācija 110 tonnu apjomā
gadā, kurai
piemēro
samazinātas
prasības (III
pielikums).

Lai saņemtu priekšrocības, ko sniedz informācijas prasību norādīšana
mazākā apjomā, 14. iedaļā „III pielikuma kritēriji” ir jāizveido ieraksts un
jāaizpilda, lai pierādītu, ka esat izvērtējis visu pieejamo informāciju, lai
pārliecinātos, ka reģistrētā viela neatbilst REACH regulas III pielikuma
kritērijiem.
- Atlasiet 1. jautājumā vienumu, lai norādītu, vai viela ir uzskaitīta vielu
sarakstā, kas atbilst REACH regulas III pielikuma kritērijiem, ko
publicējusi ECHA.
- Atlasiet 2.-5. jautājumā vienumus, lai norādītu, vai kāds no
pieejamajiem datiem liecina, ka viela visticamāk atbilst REACH regulas
III pielikuma a) apakšpunkta kritērijiem.
- Atlasiet 6. jautājumā vienumus, lai norādītu, vai var izslēgt vielas plaši
izplatīto dispersīvo vai difūzo lietošanas veidu. Ja norādāt atbildi „No”
(Nē), tad 7.-10. jautājumā ir jāatlasa vienumi, lai norādītu, vai kāds no
pieejamajiem datiem liecina, ka viela visticamāk atbilst REACH regulas
III pielikuma b) apakšpunkta kritērijiem.
- Ja kādā no iepriekš minētajiem jautājumiem esat norādījis, ka ir
pieejami dati, kas liecina, ka viela atbilst III pielikumā norādītajiem
kritērijiem, tad laukā „Justification for disregarding any indication of
meeting the criteria of Annex III as declared above” (Pamatojums,
kāpēc netiek ņemtas vērā norādes, kas atbilst III pielikuma kritērijiem,
kā iepriekš norādīts) Jums ir jānorāda pamatojums, lai paskaidrotu,
kāpēc Jūs uzskatāt, ka šo vielu joprojām var reģistrēt saskaņā ar REACH
regulas 12. panta b) apakšpunkta prasībām.
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Annex 3. Pārskats par parametriem un informācijas prasībām

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

Šajā tabulā ir uzskaitītas informācijas prasības, kas ir izpildāmas atkarībā no REACH regulas pielikuma prasībām, saskaņā ar kurām veic
reģistrāciju. Tabulā izmantoti šādi saīsinājumi: „O” = obligāti izpildāms parametrs; „PI” = pēc izvēles izpildāms parametrs. Dažas REACH
informācijas prasības nav iesējams norādīt vienā IUCLID iedaļā; šo prasību izpildei REACH regulas slejā ir sniegtas papildu norādes,
kurām nav 1:1 atbilstības attiecībā pret IUCLID iedaļu. Turklāt Jums ir jāņem vērā, ka, saskaņā ar REACH regulas prasībām, vienmēr
jānorāda visa pieejamā fizikāli ķīmiskā, ekotoksikoloģiskā un toksikoloģiskā informācija, neatkarīgi no tā, vai tā ir nepieciešama
attiecīgajam reģistrētajam tonnāžas diapazonam.

4

Fizikālās un
ķīmiskās
īpašības

4.1

Izskats/agregātstāvoklis
/krāsa

7

7.1.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.2

Kušanas
temperatūra/sasalšanas
temperatūra

7

7.2.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.3

Viršanas temperatūra

7

7.3.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu
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1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs
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4.4

Blīvums

7

7.4.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.5

Daļiņu lieluma
sadalījums
(granulometrija)

7

7.14.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.6

Tvaika spiediens

7

7.5.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.7

Sadalījuma koeficients

7

7.8.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.8

Šķīdība ūdenī

7

7.7.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.10

Virsmas spraigums

7

7.6.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.11

Uzliesmošanas
temperatūra

7

7.9.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.12

Pašaizdegšanās

7

7.12.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.13

Uzliesmojamība

7

7.10.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

Jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot
„flammable solids”
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs
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(uzliesmojošas cietvielas)
vai „flammable gases”
(uzliesmojošas gāzes).
Norādot šķidrumus,
jāiesniedz atbrīvojums no
datu iesniegšanas.
4.14

Sprādzienbīstamība

7

7.11.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.15

Oksidējošās īpašības

7

7.13.

O

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

4.17

Stabilitāte organiskos
šķīdinātājos un
attiecīgo noārdīšanās
produktu identitāte

9

7.15.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

4.21

Disociācijas konstante

9

7.16.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

4.22

Viskozitāte

9

7.17.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI
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5

Aprite vidē un
izplatīšanās
ceļi

5.1.2

Hidrolīze

8

9.2.2.1.

5.2.1

Bionoārdīšanās ūdenī
— skrīninga testi

7

9.2.1.1.

5.2.2.

Bionoārdīšanās ūdenī
un nogulsnēs –
simulācijas testi

9

9.2.1.2.
(ūdens)
9.2.3.

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

153

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums
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1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs
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PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

Jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra
ieraksts, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot
„biodegradation in water:
ready biodegradability”
(bionoārdīšanās ūdenī:
viegli bionoārdās) vai
„biodegradation in water:
screening test, other”
(bionoārdīšanās ūdenī:
skrīninga tests, cits).

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

100-1000 t un > 1000 t
apjomiem REACH regulā
paredzētas divas
informācijas prasības

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI
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9

9.2.1.4.
(nogulsnes)
9.2.3.

5.3.2.

Bionoārdīšanās augsnē

9

9.2.1.3.

attiecībā uz bionoārdīšanos
(9.2.1.2. un 9.2.1.4.). Tomēr
abas prasības var izpildīt,
veicot vienu pētījumu
(ūdens/nogulšņu tests).
Tāpēc IUCLID 5.2.2. iedaļā
šīm tonnāžām jānorāda
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols.

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
154 dokumentāciju”

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

9.2.3.
5.3.1.

Bioakumulācija —
ūdens/nogulsnes

9

9.3.2.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

5.4.1.

Adsorbcija/desorbcija

8

9.3.1.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

6

Ekotoksikoloģis
kā informācija

6.1.1.

Īslaicīgs toksiskums

8

9.1.3.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

155

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

zivīm

6.2.1.

Ilgstošs toksiskums
zivīm

9

9.1.6.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

6.3.1.

Īslaicīgs toksiskums
ūdens
bezmugurkaulniekiem

7

9.1.1.

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

6.4.1.

Ilgstošs toksiskums
ūdens
bezmugurkaulniekiem

9

9.1.5.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

6.5.1.

Toksiskums ūdens
aļģēm un ciāna
baktērijām

7

9.1.2.

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

6.6.1.

Toksiskums ūdens
augiem, izņemot aļģes

N/
A

Nav obl.

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

6.1.7.

Toksiskums
mikroorganismiem

8

9.1.4.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

6,2

Toksiskums nogulsnēs

10

9.5.1.

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI

6.1.5. vai 6.1.6. iedaļā
jāiesniedz vismaz viens
pilnīgs parametra izpētes
protokols

>1000 t gadījumā jānorāda
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
156 dokumentāciju”

vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot
„sediment toxicity: longterm” (toksiskums
nogulsnēm: ilglaicīgs).
6.3.1.

6.3.2.

Toksiskums augsnē
dzīvojošajiem makro
organismiem, izņemot
posmkājus

Toksiskums sauszemes
posmkājiem

9

9.4.1.
(īslaicīgs)

10

9.4.4.
(ilgstoši)

9

9.1.4.
(īslaicīgs)

10

9.4.4.
(ilgstoši)

100-1000 t gadījumā 6.3.1.
vai 6.3.2. iedaļā jāiesniedz
vismaz viens pilnīgs
parametra izpētes
protokols.
> 1000 t gadījumā 6.3.1.
iedaļā jānorāda vismaz
viens aizpildīts parametra
izpētes protokols, laukā
„Endpoint” (Parametrs)
atlasot „toxicity to soil
macroorganisms except
arthropods: long-term”
(toksiskums augsnē
dzīvojošajiem makro
organismiem, izņemot
posmkājus: ilglaicīgs), vai
6.3.2. iedaļas laukā

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

157

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

„Endpoint” (Parametrs)
atlasot „toxicity to
terrestrial arthropods: longterm” (toksiskums
sauszemes posmkājiem:
ilglaicīgs).
6.3.3.

Toksiskums sauszemes
augiem

9

9.4.3.
(īslaicīgs)

10

9.4.6.
(ilgstoši)

100-1000 t gadījumā
jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI

> 1000 t gadījumā jānorāda
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
atlasot „toxicity to
terrestrial plants: longterm” (toksiskums
sauszemes augiem:
ilglaicīgs) vai „toxicity to
terrestrial plants: shortterm (with study design
considered suitable for
long-term assessment)”
(toksiskums sauszemes
augiem: īslaicīgs (ar
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
158 dokumentāciju”

pētījuma veidu, kurš tiek
uzskatīts par piemērotu
ilglaicīgas iedarbības
novērtējumam).
6.3.4.

Toksiskums augsnē
dzīvojošajiem
mikroorganismiem

9

9.4.2.

6.3.5.

Toksiskums putniem

10

9.6.1.

> 1000 t gadījumā jānorāda
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint"
atlasot „long-term toxicity
to birds: reproduction test”
(ilglaicīgs toksiskums
putniem: reproduktīvās
sistēmas tests), „long-term
toxicity to birds” (ilglaicīgs
toksiskums putniem) vai
„toxicity to birds, other”
(toksiskums putniem, cits).

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

159

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

7

Toksikoloģiskā
informācija

7.2.1.

Akūts toksiskums:
perorāli

7

8.5.1.

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

7.2.2.

Akūts toksiskums:
ieelpojot

8

8.5.2.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

7.2.3.

Akūts toksiskums:
dermāli

8

8.5.3.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

7.3.1.

Ādas
kairinājums/kodīgums

7

8.1.1.
(in vitro
kodīgums
ādai)

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

7

8.1.2.
(in vitro ādas
kairinājums)

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

REACH regulā noteiktas
atsevišķas informācijas
prasības attiecībā uz ādas
kodīguma un kairinājuma
testēšanu in vitro (8.1.1. un
8.1.2.). Tomēr viena vai
divu pētījumu rezultāti ļauj
pieņemt pārliecinošu
lēmumu par vielas
klasifikāciju vai iespējamu
ādas kairinājuma
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
160 dokumentāciju”

neesamību.
Tāpēc dokumentācijas, kurā
jānorāda šis parametrs,
IUCLID 7.3.1. iedaļā jāietver
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „skin
corrosion: in vitro/ex vivo”
(kodīgums ādai: in vitro/ex
vivo), „skin irritation: in
vitro/ex vivo” (ādas
kairinājums: in vitro/ex
vivo) vai „skin irritation /
corrosion, other” (ādas
kairinājums/kodīgums,
cits).
7.3.2.

Acu kairinājums

7

8.2.1.
(in vitro)

Jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „eye
irritation: in vitro/ex vivo”
(acu kairinājums: in vitro/ex
vivo) vai „eye irritation,
other” (acu kairinājums,

PI
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O

O

O

O

PI

PI

O

PI

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

161

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

cits).

7.4.1.

Ādas sensibilizācija

7

8.3.
(in vitro vai in
chemico)

Jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot „skin
sensitisation: in vitro” (ādas
sensibilizācija: in vitro) vai
„skin sensitisation, other”
(ādas sensibilizācija, cits).

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

7.5.1.

Atkārtotas devas
toksiskums: perorāli

8

8.6.1.
(īslaicīgs)

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

9

8.6.2.
(subhronisks)

10-100 t gadījumā 7.5.1.,
7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā
jāiesniedz vismaz viens
pilnīgs parametra izpētes
protokols.

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

8

8.6.1.
(īslaicīgs)

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

9

8.6.2.
(subhronisks)

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

7.5.2.

Atkārtotas devas
toksiskums: ieelpojot

>100 t gadījumā 7.5.1.,
7.5.2. vai 7.5.3. iedaļā
jāiesniedz vismaz viens
pilnīgs parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot

Annankatu 18 p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

7.5.3.

7.6.1.

Atkārtotas devas
toksiskums: dermāli

Ģenētiskais toksiskums
in vitro

8

8.6.1.
(īslaicīgs)

9

8.6.2.
(subhronisks)

7

8.4.1.
(in vitro gēnu
mutācija
baktērijās)

8

8.4.2.
(in vitro
citogēniskums
zīdītāju šūnās
vai in vitro
mikrokodolā)

8

8.4.3.
(in vitro gēnu
mutācija
zīdītāju šūnās)

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

2.0. redakcija

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
162 dokumentāciju”

vienumu, kas nav „shortterm repeated dose
toxicity:
oral/inhalation/dermal”
(īslaicīgs atkārtotas devas
toksiskums:
perorāli/ieelpojot/dermāli).

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

1-10 t gadījumā (standarta
prasības) un >1000 t
transportēta izolēta
starpprodukta gadījumā
jāiesniedz vismaz viens
pilnīgs parametra izpētes
protokols.

PI

O

O

O

O

PI

PI

O

PI

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

> 10 t gadījumā REACH
regula nosaka papildus
divas informācijas prasības
attiecībā uz mutagenitāti
(8.4.2. un 8.4.3.). Tomēr
atkarībā no testa
rezultātiem var būt jāizpilda
tikai divas no trim
prasībām. Tāpēc > 10 t
gadījumā IUCLID 7.6.1.
iedaļā jānorāda vismaz
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PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

163

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums

Izdošanas datums: 2017. gada maijs

REACH 1. slejas numurs

IUCLID iedaļas
nosaukums

REACH pielikums

IUCLID iedaļas numurs

„Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”

viens aizpildīts parametra
izpētes protokols.

7.8.1.

Toksiskums
reproduktīvajai sistēmai

8

8.7.1.
(skrīnings)

9

8.7.3.
(vienas
paaudzes
paplašinātais)

10-100 t gadījumā jānorāda
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols.

PI

PI

O

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

>100 t gadījumā jānorāda
vismaz viens aizpildīts
parametra izpētes
protokols, laukā „Endpoint”
(Parametrs) atlasot
„extended one-generation
reproductive toxicity”
(paplašināts reproduktīvais
toksiskums vienā
paaudzē).*
*Arī divu, trīs vai vairāku
paaudžu pētījumi ir
uzskatāmi par derīgiem šīs
prasības izpildei.
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7.8.2.

Toksiskums augļa
attīstībai/teratogēnais
toksiskums

9

8.7.2. (pirmā
suga)

10

8.7.2. (otrā
suga)

100-1000 t gadījumā
jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols.

PPORD

Transportēti izolēti
starpprodukti virs
1000 t, VII pielikums

Transportēti izolēti
starpprodukti 1–1000 t

Ražotnē izolēti
starpprodukti virs 1 t

Virs 1000 t, X pielikums

100–1000 t,
IX pielikums

10–100 t, VIII pielikums

1–10 t, standarta
prasības, VII pielikums

REACH informācijas
prasības, kurām nav 1:1
atbilstības attiecībā pret
IUCLID iedaļu

1–10 t, fizikāli ķīmiskās
prasības, VII pielikums
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IUCLID iedaļas
nosaukums
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PI

PI

PI

O

O

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

O

PI

PI

PI

PI

>1000 t gadījumā abām
atšķirīgajām sugām
jānorāda vismaz viens
aizpildīts parametra izpētes
protokols.
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Annex 4. Minimālā informācija, kas jāiesniedz, lai
atjauninātu ar iepriekšējo Direktīvu Nr. 67/548/EEK
veikto reģistrāciju
Atjauninot reģistrāciju, kas iepriekš Direktīvas 67/548/EEK (NONS) izpratnē bija paziņojums,
vajadzētu pievērst uzmanību šādiem trīs scenārijiem:




tonnāžas diapazona atjauninājums;
atjauninājums, kas kļūs par kopīgā iesnieguma galveno vai dalības dokumentāciju;
citi atjauninājumi.

Turpmāk sniegts detalizēts apraksts un izklāstītas prasības šādiem atjauninājumiem.

Tonnāžas diapazona atjauninājums
Saskaņā ar REACH regulas 24. panta 2. punktu iepriekš paziņotas vielas reģistrācijas
dokumentācija ir jāatjaunina, tiklīdz saražotais/importētais apjoms sasniedz nākamo tonnāžas
robežlielumu (10, 100 vai 1000 tonnas). Turklāt atjauninājums ir jāveic paziņotām vielām,
kuru ražošanas apjoms bija mazāks par 1 tonnu, taču pēc kāda laika ir sasniedzis 1 tonnas
robežlielumu.
Atjauninājumā ir jāiekļauj ne tikai REACH paredzētā informācija, kas atbilst augstākajam
tonnāžas robežlielumam, bet arī jebkura informācija, kas atbilst zemākajiem tonnāžas
robežlielumiem. Šajā gadījumā dokumentācijai ir jābūt iesniegtai IUCLID formātā, ko
norādījusi ECHA, un pilnībā jāatbilst REACH regulas prasībām. Proti, jāiztur visas pilnīguma
pārbaudes prasības, kas minētas šajā dokumentā, nepiemērojot nekādus iespējamos
izņēmumus, jo viela saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK ir iepriekš paziņota.
Gadījumā, ja atjauninājums attiecas uz tādas vielas reģistrāciju, kuras apjoma robežlielums ir
10 tonnas vai vairāk, IUCLID dokumentācijas 13. iedaļā ir jāiekļauj ķīmiskās drošības ziņojums
(CSR), izņemot, ja tas nav vajadzīgs saskaņā ar REACH regulas 14. panta 2. punktā
minētajiem iemesliem, kur šādā gadījumā 13. iedaļā ir jānorāda pamatojums.
Bez tam, visām informācijas prasībām, kas iekļautas REACH regulas VII–XI pielikuma 1. slejā,
atkarībā no tonnāžas ir jāatbilst vismaz vienam aizpildītam parametra izpētes ierakstam
IUCLID. Tādēļ, ja atjaunināt SNIF failu, kas ir pārcelts uz IUCLID, ECHA var uzskatīt parametra
prasību par izpildītu, ja ir aizpildīts vismaz viens parametra izpētes protokols, t.i., iekļauts
atbrīvojums no datu iesniegšanas, pierādījumu izvērtējums vai pamatizpēte). Testēšanas
priekšlikumi tiek akceptēti tikai parametriem, kuri attiecas uz informācijas prasībām REACH IX
un X pielikumā.
Pielikumā Pārskats par iesniegtās dokumentācijas pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA, sniegta
plašāka informācija par iesniegtās dokumentācijas pilnīguma pārbaudi, ko veic ECHA.

Atjauninājums, kas kļūs par kopīgā iesnieguma galveno vai dalības dokumentāciju
Kopīgā iesnieguma saistības ir attiecināmas arī uz iepriekš paziņotajām vielām. Tāpēc, ja kāds
cits reģistrētājs vēlas reģistrēt to pašu vielu, pēc pieprasījuma ir jākopīgo dati un saskaņā ar
REACH regulas 11. vai 19. pantu, kas attiecas arī uz paziņotajām vielām, jāizveido kopīga
iesnieguma dokumentācija.
Šādos gadījumos iepriekšējā pieteikuma iesniedzējam būs jāīsteno kāda no turpmāk
norādītajām rīcībām:
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iepriekšējā iesnieguma iesniedzējs kļūst par kopīgā iesnieguma galveno dokumentācijas
reģistrētāju. Pamatojoties uz REACH regulas 11. panta 1. punktu, galvenajam
reģistrētājam kopīgās dokumentācijas iesniegšanas mērķim ir jāiesniedz visa nepieciešamā
informācija, kas norādīta 10. panta a) apakšpunktā. Līdz ar to iepriekšējam paziņotājam kā
galvenajam reģistrētājam sistēmā REACH-IT būs jāizveido kopīga iesnieguma
dokumentācija un jāiesniedz kopīga informācija ar cita(-u) reģistrētāja(-u) piekritību, kurš(-i)
pēc tam reģistrēsies kā kopīgā iesnieguma dalībnieks(-i). Šajā gadījumā, kas ir līdzīgi kā
iepriekš aprakstītā tonnāžu diapazona atjauninājuma gadījumā, vadošā reģistrētāja
dokumentācijai ir jābūt iesniegtai IUCLID formātā, ko norādījusi ECHA, un pilnībā jāatbilst
REACH regulas prasībām. Proti, jāiztur visas pilnīguma pārbaudes prasības, kas minētas
šajā rokasgrāmatā, nepiemērojot nekādus iespējamos izņēmumus, jo viela saskaņā ar
Direktīvu Nr. 67/548/EEK ir iepriekš paziņota;



iepriekšējais dokumentācijas iesniedzējs kļūst par kopīgā iesnieguma dalībnieku. Kad jaunais
reģistrētājs kļūst pa kopīgā iesnieguma vadošo reģistrētāju, iepriekšējam dokumentācijas
iesniedzējam būs jāpievienojas kā kopīga iesnieguma reģistrācijas dalībniekam. Vēlākais,
tas ir jāizdara, kad iepriekšējam dokumentācijas iesniedzējam ir jāatjaunina dokumentācija. Kamēr

saražotais/importētais vielas daudzums nepārsniedz nākamo tonnāžas slieksni, iepriekšējais
dokumentācijas iesniedzējs kā reģistrācijas dalībnieks var veikt izņēmumus vielai, kas iepriekš paziņota
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, un atkāpties no dažām datu prasībām (skatiet iedaļu par minimālajām
informācijas prasībām). Tiklīdz vielas daudzums sasniedz nākamo tonnāžas slieksni, dokumentācija ir
pilnībā jāatjaunina saskaņā ar REACH prasībām (skatiet iedaļu par tonnāžas diapazona atjauninājumu).
Tāpat kā jebkuram citam reģistrētājam, viņam ir tiesības piemērot atbrīvojumu no noteikta
veida vai visas informācijas iesniegšanas, ko iesniedz galvenais dokumentācijas
iesniedzējs.

Citi atjauninājumi
REACH regulas 22. pantā ir noteikti gadījumi, kuros reģistrētājam ir pienākums atjaunināt
reģistrācijas dokumentāciju. Tas attiecas arī uz atjauninājumiem, lai iekļautu klasifikāciju un
marķējumu saskaņā ar Regulas (EK) 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu (CLP regulas) 40. pantu.
Atjauninot reģistrācijas dokumentāciju jebkādā citā gadījumā (izņemot tonnāžas diapazona
izmaiņas), noteikta informācija dokumentācijā nav jāiekļauj. Taču, lai dokumentāciju uzskatītu
par pilnīgu un REACH-IT spētu to apstrādāt, tajā ir jāiekļauj vismaz turpmāk minētā
informācija19.


Iesniegta jauna un atjaunināta informācija

Atjauninājuma rezultātā iesniegtajai jaunajai un atjauninātajai informācijai ir jāatbilst visām
tehniskā pilnīguma pārbaudes prasībām, kuras ir izklāstītas šajā rokasgrāmatā, bez jebkādiem
īpašiem izņēmumiem tādēļ, ka šāda viela ir paziņota jau iepriekš, piemēram, ja atjauniniet
dokumentāciju, lai iekļautu tajā klasifikāciju un marķējumu saskaņā ar CLP regulu, jāaizpilda
IUCLID 2.1. iedaļa.

19

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā aizpildīt konkrētas iedaļas, lūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas dažādās nodaļas.
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Jebkurai jaunai izpētei un izpētei, ko ir pieprasījusi kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvu
67/548/EEK un kas patlaban tiek uzskatīta par Aģentūras lēmumu saskaņā ar REACH regulas
135. pantu, ir jāiesniedz izvērsti izpētes kopsavilkumi.
Dažiem atjauninājumu veidiem saskaņā ar 22. pantu ir jāatjaunina attiecīgās dokumentācijas
IUCLID iedaļas; piemēram, lai atjauninātu patērētāju lietošanas veidus, ir jāatjaunina IUCLID
3.5.5. iedaļā sniegtie dati.


1. iedaļa „Vispārīga informācija”

1.1. iedaļa „Identification” (Identificēšana) un 1.2. iedaļa „Composition” (Ķīmiskais
sastāvs). Šīs iedaļas ir jāaizpilda atbilstīgi visām pilnīguma pārbaudes prasībām, kuras ir
izklāstītas šajā rokasgrāmatā. Tomēr struktūrformulas var iesniegt tikai pēc izvēles, jo tās jau
ir iesniegtas papīra versijā saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK.
1.3. iedaļa „Identifikatori” Šajā sadaļā ir jāiekļauj vismaz paziņojuma numurs saskaņā ar
Direktīvu Nr. 67/548/EEK (NCD numurs), kā arī reģistrācijas numurs saskaņā ar REACH regulu
(kuru saņēmāt, kad pieprasījāt savu reģistrācijas numuru REACH-IT).
1.7. iedaļa „Piegādātāji”. Ja darbojaties kā vienīgais pārstāvis, ir ieteicams pievienot šeit
dokumentāciju par Jūsu kā vienīgā pārstāvja iecelšanu.


2. iedaļa „Klasificēšana, marķēšana un PBT novērtējums”

2.1. iedaļa „GHS” Klasifikācija un marķēšana saskaņā ar CLP regulu (GHS) ir obligāti
izpildāma IUCLID dokumentācijas 2.1. iedaļas prasība. Ja esat iepriekš iesniedzis
dokumentāciju bez 2.1. iedaļas, minētā informācija jāiekļauj reģistrācijas atjauninājumā bez
liekas kavēšanās.
2.3. iedaļa „PBT novērtējums” Tā sastāv no parametra kopsavilkuma un parametra izpētes
protokoliem. Ja atjauninātais paziņojums pārsniedz 10 tonnas gadā, jāizveido parametra
kopsavilkums 2.3. iedaļā „PBT assessment” (PBT novērtējums) (noklikšķinot ar labo peles
taustiņu uz iedaļas numura) un jāpārliecinās, ka tiek veikta atlase PBT statusa izvēles
sarakstā: Atlasot PBT assessment does not apply (PBT novērtējumu nepiemēro), brīvā teksta
laukā jāieraksta pamatojums.


3. iedaļa „Ražošana, lietošanas veids un iedarbība”

Ja IUCLID 1.1. iedaļā esat norādījis, ka Jūsu „Role in the supply chain” (Funkcija piegādes
ķēdē) ir (arī) „Manufacturer” (Ražotājs), jāaizpilda turpmāk iekļautā apakšiedaļa.
3.3. iedaļa „Ražotnes” Ja 1.1. iedaļā Jūs norādījāt, ka Jūsu funkcija piegādes ķēdē ir
Ražotājs, šajā iedaļā Jums ir jānorāda vismaz viena ražotne. Līdz ar to 3.3. iedaļā ir jāizveido
ieraksts un tam jāpiesaista ražotne Site, un, izmantojot lauku Related manufacture/own use
(Saistītā ražošana/savs lietošanas veids), tas ir jāsasaista ar vismaz vienu 3.5.1. iedaļas
ražošanas ierakstu. Parasti ražotnes valstij ir jābūt tai pašai, kurā norādīta juridiskā persona.
3.5.1. iedaļa „Ražošana”. Ja 1.1. iedaļā „Identifikācija” ir atlasīta izvēles rūtiņa Ražotājs, tad
3.5.1. iedaļā norādītajam ražošanas lietošanas veidam ir jābūt izveidotam vismaz vienam
ierakstam.


13. iedaļa „Ķīmiskās drošības ziņojums”

Ja atjauninājums nav saistīts ar tonnāžas diapazona izmaiņām, paziņotājam parasti nav
jāiesniedz CSR. Tomēr CSR ir jāiesniedz, ja atjauninātais paziņojums attiecas uz vielu, kuras
apjoms pārsniedz 10 tonnas gadā un aptver jaunus apzinātus lietošanas veidus, ir iegūtas
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jaunas zināšanas par riskiem, kurus viela rada cilvēku veselībai un/vai apkārtējai videi, kā
rezultātā ir jāveic izmaiņas drošības datu lapā vai arī tiek mainīta vielas klasifikācija un
marķējums.
Tādēļ, ja nav jāiesniedz CSR, 13. iedaļas izvēles sarakstā „Type of report” (Ziņojuma veids) ir
jāatlasa norāde „REACH Chemical safety report (CSR)” (REACH ķīmiskās drošības ziņojums
(CSR)) un laukā Further information on the attached file (Papildinformācija par pievienoto
failu) vai laukā „Discussion” (Apspriešana) jāieraksta pamatojums, kādēļ netiek iesniegts CSR.
Izmantojiet atbilstošu pamatojumu no turpmāk minētajiem piemēriem.
i.

„CSR nav iesniegts, jo šī ir iepriekš paziņota viela, kuras apjoms nav
sasniedzis nākamo tonnāžas robežlielumu, un tā neietilpst REACH
regulas 22. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunkta jomā.” („A CSR
is not submitted because it is a previously notified substance which
did not reach the next tonnage threshold and which does not fall
within the scope of Articles 22(1)(d), 22(1)(e) and 22(1)(f) of the
REACH Regulation”)

ii. „CSR nav iesniegts, jo viela atbilst REACH regulas 14. panta 2. punkta
prasībām.” („A CSR is not submitted because the substance fulfils the
requirements of Article 14(2) of the REACH Regulation”.)


Dokumentācijas galvene – atbrīvojuma apliecinājums

Turpmāk minētais atbrīvojuma apliecinājums dokumentācijas galvenē ir jāieraksta laukā
„Dossier submission remark” (Dokumentācijas iesniegšanas atzīme):
„Šī dokumentācija ir reģistrācijas atjauninājums iepriekš paziņotai vielai, kuras apjoms nav
sasniedzis nākamo robežlielumu saskaņā ar REACH regulu. Dokumentācija satur jaunu un
atjauninātu informāciju” (This dossier is a registration update of a previously notified
substance which did not reach the next tonnage threshold under the REACH regulation. It
contains new and updated information.”).
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Annex 5. Novērtējuma struktūra IUCLID programmatūrā
Novērtējuma struktūras definīcija
Ja Jūs secināt, ka novērtējuma mērķim ir nepieciešamas vairākas vielas īpašību kopas (skatīt
apsvērumus „Vadlīniju par ķīmiskās drošības novērtējumu” D daļā, D.2. nodaļā), IUCLID ir
jāizveido novērtējuma struktūras, lai pārredzamā veidā varētu sniegt ziņas par šo īpašību
kopām.
Novērtējuma struktūra ir vielas īpašības datu kopas (fizikāli ķīmiskās/aprites/bīstamības)
apvalks [konteiners], ko izmanto pārbaudes nolūkam. Tas ļauj vērtētājam noteikt īpašību datu
kopas, kas attiecas uz konkrētiem ķīmiskajiem sastāviem/formām (kas laisti tirgū vai iegūti
lietošanas rezultātā). Šīs datu kopas tiek izmantotas, lai novērtētu vielu visā tās dzīves cikla
laikā, kas atspoguļo tās uzvedību (piemēram, attiecībā uz nepastāvību, šķīdību ūdenī,
absorbciju, sadalīšanos vai pārveidošanos) dažādos plānotajos lietošanas veidos un
potenciālajās bīstamības izmaiņās.
Ir vairāki novērtējuma struktūru veidi, ko definē pēc to saistības ar reģistrētās vielas datu
kopu. Iespējamie veidi ir:
1. reģistrēta atsevišķa viela — reģistrētai atsevišķai vielai var būt lietderīgi izveidot
novērtējuma struktūru, ja atsevišķai vielai un noteiktām sastāvdaļām vai pārveidošanās
produktiem ir noteikta loma novērtējumā. Piemēram, ja viela pārveidojas, Jums,
iespējams, būs nepieciešami rekvizīti gan par vielu pirms tās pārveidošanās, gan arī par
pārveidošanās produktu novērtējuma mērķim. Arī daudzkomponentu vielām dažas īpašības
var būt atkarīgas no sastāvdaļām un piemaisījumiem, bet citas īpašības var apsvērt
atkarībā no vielas kā tādas. Praksē bieži vien novērtējumu par vielas iedarbību uz cilvēku
veselību veic, izvērtējot visu vielu (vai dažādām sastāvdaļām ir līdzīgs tvaika spiediens), un
iedarbības uz vidi novērtējumu diferencē atbilstoši sastāvdaļu grupai (ar dažādām fizikāli
ķīmiskajām īpašībām). Gadījumā, ja reģistrācijā iekļauti vairāki ķīmiskie sastāvi ar atšķirīgu
bīstamības profilu, ir jādefinē novērtējuma struktūra „specifisks sastāvs/veids” (skatīt
zemāk);
2. specifisks reģistrētās vielas sastāvs/veids — gadījumā, ja reģistrācijā iekļauti vairāki
ķīmiskie sastāvi ar atšķirīgu fizikāli ķīmisko/aprites/bīstamības profilu, tad var izveidot
dažādas novērtējuma struktūras, lai sagrupētu attiecīgos rekvizītus atbilstoši šiem
sastāviem;
3. sastāvdaļa (to grupa) reģistrētajā vielā — ja dažādām sastāvdaļām/piemaisījumiem
aprites īpašības izraisa iespējamo iedarbību uz cilvēku un/vai vidi sastāvā, kas atšķiras no
izmantotā sastāva, tad viena vai vairākas sastāvdaļu (to grupu) īpašību kopas var būt
nozīmīgas novērtējuma mērķim (piemēram, ja iedarbība notiek paaugstinātā temperatūrā
un viela sastāv no dažādām gaistošām sastāvdaļām, iedarbību var radīt visgaistošākās
sastāvdaļas). To var attiecināt arī gadījumā, ja, piemēram, piemaisījuma bīstamības
rezultātā ir jāveic novērtējums. Labi jādokumentē potenciālo sastāvdaļu/piemaisījumu
izvēle un grupēšana;
4. reģistrētās vielas pārveidošanas produkts — reģistrētā viela lietošanas laikā vai
nonākot vidē var pārveidoties. Šāda pārveidošanās var būt saistīta ar:
i.

disociāciju;

ii. biotisko vai abiotisko noārdīšanos, hidrolīzi, fotolīzi. (galīgās degradācijas
gadījumā parasti pārveidošanās produktus neņem vērā);
iii. reakciju lietošanas laikā (sakarā ar vielas tehnisko funkciju). Ja viela reaģē ar citu
vielu tās ražošanas laikā, kura pēc tam tiks reģistrēta atsevišķi (ja vien tai netiks
piemērots atbrīvojums), tad reakcijas produktiem nav jāveic novērtējums. Ja tas
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nav šis gadījums, pārveidošanās produktiem ir jāveic novērtējums kā izcelsmes
vielas reģistrācijas daļa (tostarp lietošanas laiks, kad izstrādājumos paliek tikai
pārveidošanās produkti).

Novērtējuma struktūras datu struktūra
Novērtējuma struktūru definē pēc:


nosaukuma: ņemiet vērā, ka šis nosaukums netiks parādīts navigācijas panelī ekrāna
kreisajā pusē. Novērtējuma struktūras nosaukumu var pārdēvēt navigācijas panelī, ar peles
labo pogu uzklikšķinot uz novērtējuma struktūras;



novērtējuma struktūras sastāva (līdzīgi kā sastāviem, kurus definē IUCLID 1.2. iedaļā).
Atkarībā no novērtējuma struktūras (t.i., tā saistības ar reģistrēto vielu) IUCLID var
palīdzēt lietotājam to definēt. AE sastāvs ir paredzēts, lai veicinātu izpratni par to, no kā
sastāv novērtējuma struktūra.

16. tabula. Novērtējuma struktūra un sastāva informācija
AE saistība ar reģistrēto
vielu

Novērtējuma struktūras sastāvs

Pati reģistrētā viela

Tāds pats sastāvs kā 1.2. iedaļā pieejamai vielai

Specifisks reģistrētās vielas
sastāvs/veids

Vienu vai vairākus sastāvus var atlasīt no 1.2. iedaļā pieejamajiem
sastāviem.

sastāvdaļa (to grupa) reģistrētajā vielā

Var atlasīt vienu vai vairākas sastāvdaļas/piedevas/piemaisījumus, kas ir
norādīti jebkurā 1.2. iedaļas sastāvā.

Reģistrētās vielas pārveidošanas
produkts

Var atlasīt vienu vai vairākas standartvielas



saites uz sastāvu(-iem), kuri norādīti 1.2. iedaļā (ziņoti saistītā sastāvalaukā). Šāda saite ir
lietderīga, ja ir vairāki sastāvi, ko izmanto dažādiem lietošanas veidiem, lai izsekotu, kuram
sastāvam kura novērtējuma struktūra ir būtiska.



noteiktas papildu informācijas, ja ir nepieciešams sniegt plašāku skaidrojumu par
novērtējuma struktūru, piemēram, gadījumā, ja AE tiek definēta sastāvdaļu grupai,
vērtētājs var izprast, kā tika veikta sagrupēšana.

Tā kā novērtējuma struktūra ir vielas īpašību kopas apvalks, ko norāda parametru izpētes
protokolos un parametru novērtējuma kopsavilkumos IUCLID, Jums ir jāizveido saites uz šīm
struktūrām (skatīt turpmāk norādītos apakšpunktus).

Saistība starp novērtējuma struktūru, parametra izpētes protokoliem un parametru
novērtējuma kopsavilkumiem
Lai informāciju varētu norādīt pārredzamā un nodalītā veidā IUCLID datu kopā, un lai
atspoguļotu to CSR, ko ģenerē ziņojumu ģenerators, ir svarīgi katrai novērtējuma struktūrai
norādīt, kuri parametra izpētes protokoli (ESR) un saistītie secinājumi (parametru
kopsavilkums) ir pieejami.
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Šīs saites iespējotas datubāzē IUCLID6:




katrs parametra izpētes protokols veido atsauci uz vienu testējamo materiāla informāciju
(TMI);
visi pētījuma ieraksti, kas tiek ņemti vērā, izvērtējot konkrētu parametru, var būt sasaistīti
ar attiecīgo parametra kopsavilkumu (EPS);
parametra kopsavilkumi var būt sasaistīti ar vienu vai vairākām novērtējuma struktūrām.
Lauks ir paredzēts, lai izskaidrotu saistību starp parametra kopsavilkumu(-iem) un AE.
Šādā veidā ir iespējams izsekot, kuri izpētes ieraksti ir nozīmīgi AE.

34. attēls. Saistība starp novērtējuma struktūru, parametra kopsavilkumu un
parametra izpētes protokoliem

35. attēls. Detalizētāka ilustrācija

Var būt tā, ka dokumentācijā ir norādīti pētījumu ieraksti, kas nav sasaistīti ar parametru
kopsavilkumu. Tas attiecas uz i) pētījumiem, par kuriem ziņots saskaņā ar pienākumu sniegt
jebkādu attiecīgo pieejamo informāciju par vielas īpašībām, bet netiek (tieši) izmantoti
novērtējumā (piemēram, vecs pētījums, kurā šobrīd atšķiras sastāvs), un ii) ESR, ko izmanto,
lai ziņotu par atbrīvojumu no informācijas iesniegšanas.
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Saite starp parametra kopsavilkumiem un novērtēšanas struktūrām
Jūs varat sasaistīt parametra kopsavilkumus no AE, par ko ziņots IUCLID 0.4. iedaļā. Vairākus
parametru kopsavilkumus var atlasīt ar vienu piegājienu un sasaistīt ar novērtējuma struktūru.
Šajā gadījumā piezīmju laukā var pievienot visiem kopsavilkumiem derīgu paskaidrojumu.
Novērtējuma struktūrai ir jābūt sasaistītai tikai ar vienu konkrētā parametra kopsavilkumu
(piemēram, viena novērtējuma struktūra ir jāsasaista tikai ar vienu kopsavilkumu par viršanas
temperatūru).
Pēc tam kopsavilkumu saraksts, kuram izveidota saite uz AE, tiek parādīts pašā AE.
Tāpat kopsavilkumus var sasaistīt ar AE no paša kopsavilkuma. Kopsavilkumu var sasaistīt ar
vairākām novērtējuma struktūrām. To var izdarīt gadījumā, kad, piemēram, AE ir definētas
dažādiem sastāviem, kuros pastāv atšķirības attiecībā uz dažiem, bet ne visiem parametriem.
Lai to izdarītu, Jums ir jāatlasa novērtējuma struktūras panelis, kas redzams zem katra vielas
datu kopas parametra kopsavilkuma, ja ir definēta vismaz viena novērtējuma struktūra.
Uzklikšķiniet uz saites, kura atrodas zem tabulas, un visu AE sarakstā, kuram EPS vēl nav bijis
sasaistīts, varēs atlasīt vienumus. Piezīmi var ievadīt, ja ir jāziņo papildu informācija, lai labāk
izskaidrotu racionalitāti.
Pēc tam AE saraksts (un atbilstošās piezīmes), kuram ir piesaistīts EPS, tiks parādīts tabulā.

36. attēls. Saite starp parametra kopsavilkumiem un novērtēšanas struktūrām

Saistība starp parametra izpētes protokoliem un parametru novērtējuma
kopsavilkumiem
Katrā parametra kopsavilkumā var piesaistīt visus attiecīgos pētījumus (parametra izpētes
protokolus), kas sekmē kopsavilkuma sagatavošanu. Īpaši tas ir nepieciešams tad, ja pastāv
novērtējuma struktūras, un ja ir izveidoti vairāki parametra kopsavilkumi, lai nodrošinātu
informācijas par kopsavilkumu pārskatāmību.
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Annex 6. Pārskats par tonnāžas laukiem datubāzē IUCLID
Šajā pielikumā ir sniegts pārskats par dažādiem IUCLID laukiem, kas saistīti ar informāciju par tonnāžu. Tajā sniegts apraksts par lauku,
ieskaitot informāciju par tonnāžas veidu, par kuru, iespējams, būs jāziņo (individuālā reģistrētāja tonnāža salīdzinājumā ar ES tonnāžu),
un kāds ir informācijas paredzētais izmantošanas veids.
Lai iegūtu vairāk informācijas par laukiem, aplūkojiet IUCLID palīdzības sistēmā sniegto informāciju.

Iedaļa

Lauks(-i)

Individuālā
reģistrētāja
tonnāža vai ES
kopējā tonnāža

Skaidrojums

Norādīto vērtību izmantošana

3.2 – Aplēstie apjomi

Kopējā tonnāža:
- saražotais apjoms
- importētais apjoms

Individuālā
reģistrētāja

Gadā ražotā vai importētā reģistrētāja tonnāža.

Reģistrētāji: trīs gadu vidējās tonnāžas
aprēķinam, kas nosaka, kādas reģistrācijas
informācijas prasības būs jāizpilda.

Par katru gadu jāizveido dažādi ieraksti.

Iestādēm:
- publiskai izplatīšanai pēc citu reģistrētāju
tās pašas vielas tonnāžas apkopošanas, kā arī
tonnāžas diapazona noapaļošanai;
- skrīningam un prioritāšu noteikšanai pēc
citu reģistrētāju tonnāžas apkopošanas.
3.2 – Aplēstie apjomi

Sīkāka informācija par tonnāžu
(tonnas/gadā):
- eksportētā tonnāža
- tonnāža pašu lietošanai
- tonnāža, ko izmanto kā
starpproduktu stingri
kontrolētos apstākļos
(SKA)(transportēts)
- tonnāža, ko izmanto kā

Individuālā
reģistrētāja

Sadalīt reģistrētāja katru gadu iepriekš ziņoto
saražoto vai importēto tonnāžu ar: apjomu, kāds
tika (tieši) eksportēts, cik liels apjoms ir paredzēts
pašu vajadzībām, un attiecīgā gadījumā, cik daudz
vielas tiek izmantota kā starpprodukts SKA
(transportēta vai ražotnē).
3.5. iedaļā iekļauti papildu lauki, lai norādītu
papildu aprakstu par katru atsevišķu lietošanas
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starpproduktu stingri
kontrolētos apstākļos (ražotnē)

3.2 – Aplēstie apjomi

3.5.0 Informācija par
lietošanu un iedarbību,
kas attiecas uz visiem
lietošanas veidiem

veidu (ieskaitot pašu vajadzībām un kā
starpproduktu SKA).
3.5. iedaļas lauku „tonnage per use” (tonnāža uz
vienu lietošanas veidu) var izmantot, lai sīkāk
sadalītu 3.2. norādīto tonnāžu dažādos lietošanas
veidos, ja reģistrētājs norāda individuālo tonnāžu
(skatīt zemāk).
Par katru gadu jāizveido dažādi ieraksti.

Sīkāka informācija par tonnāžu
(tonnas/gadā):
- Izstrādājumos importētā
tonnāža
- Izstrādājumos saražotā
tonnāža

Individuālā
reģistrētāja

Kopējā tonnāža (tonnas/gadā)

Individuālā
reģistrētāja vai ES
(ja tiek ziņots par
ES tonnāžu,
jāatzīmē attiecīgā
rūtiņa)

Ja ir jāreģistrē vai jāziņo par vielām izstrādājumos
saskaņā ar 7. pantu; reģistrētājam vai ziņotājam
šeit ir jāziņo par sadalījumu, kādā apjomā viela tika
ievesta EEZ, importējot izstrādājumus, un kādā
apjomā ir iekļauta saražotajos izstrādājumos.
Par katru gadu jāizveido dažādi ieraksti.

Reģistrētāji: trīs gadu vidējās tonnāžas
aprēķinam, kas nosaka, kādas reģistrācijas
informācijas prasības būs jāizpilda.

Reģistrētājs var norādīt reālo vielas kopējās
tonnāžas vērtību (gadā), kas ir saražota, vai ko
izmanto katrā dzīves cikla posmā. Attiecīgā
gadījumā ieteicams ziņot par tonnāžu uz vienu
lietošanas veidu 3.5.2. līdz 3.5.6. iedaļās (skat.
laukus, kas aprakstīti zemāk norādītajās rindās).

Reģistrētāji: kā vides novērtējuma pamatu.

Iestādēm:
- iekšējai statistikai un ziņošanai —
izstrādājumos esošas vielas potenciālā
kaitīguma uzraudzīšanai
- skrīningam, piemēram, potenciālajiem
jaunajiem ierobežojumiem.

Iestādes: skrīningam vai prioritāšu
noteikšanai, piemēram, plaši izplatītā
lietojuma nozīmīgums.

Atkarībā no reģistrētājam pieejamās informācijas,
viņš/viņa var norādīt informāciju no savas piegādes
ķēdes, vai arī informāciju no pārstāvja ES tirgū.
Ja tiek ziņots par ES tonnāžu, jāatzīmē attiecīgā
rūtiņa.
Visos gadījumos informāciju par norādīto tonnāžu
(piemēram, informācijas avots) ir jānorāda
attiecīgajā, blakus esošajā laukā.
3.5.1. „Ražošana”

Saražotās vielas tonnāža

Individuālā

Reģistrētājam ir jānorāda reālā vielas kopējās
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tonnāžas vērtība tirgū, kas tiek ražota katru gadu.
Atkarībā no reģistrētājam pieejamās informācijas,
viņš/viņa var norādīt informāciju no savas piegādes
ķēdes, vai arī informāciju no pārstāvja ES tirgū.
Ja tiek ziņots par ES tonnāžu, jāatzīmē attiecīgā
rūtiņa.
Ja tiek ziņots par individuālu reģistrētāja tonnāžu,
tai jāatbilst vērtībām, kuras 3.2. iedaļā norādītas
par dažādiem gadiem.
Visos gadījumos informāciju par norādīto tonnāžu
(piemēram, informācijas avots) ir jānorāda
attiecīgajā, blakus esošajā laukā.

3.5.2 Formulēšana vai
atkārtota iepakošana
3.5.3 Lietošanas veidi
rūpniecības ražotnē
3.5.4 Profesionāls
lietojums lielos apmēros
3.5.5 Patērētāju
lietošanas veidi
3.5.6 Lietošanas laiks

Vielas tonnāža šim lietošanas
veidam (tonnas/gadā)

Individuālā
reģistrētāja vai ES
(ja tiek ziņots par
ES tonnāžu,
jāatzīmē attiecīgā
rūtiņa)

Reģistrētājam ir jānorāda reālā vielas kopējās
tonnāžas vērtība tirgū, kas tiek ražota katru gadu
katrā ziņotajā lietošanas veidā.
Atkarībā no reģistrētājam pieejamās informācijas,
viņš/viņa var norādīt informāciju no savas piegādes
ķēdes, vai arī informāciju no pārstāvja ES tirgū.
Ja tiek ziņots par ES tonnāžu, jāatzīmē attiecīgā
rūtiņa

Ja tiek ziņots par individuālu reģistrētāja tonnāžu
lietošanas veidiem kā starpproduktam SKA, tai
jāatbilst vērtībām, kuras 3.2. iedaļā norādītas par
dažādiem gadiem.
Visos gadījumos informāciju par norādīto tonnāžu
(piemēram, informācijas avots) ir jānorāda
attiecīgajā, blakus esošajā laukā.
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