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PRIEKŠVĀRDS
Šajā dokumentā aprakstīts, kā nosaukt un identificēt vielu saskaņā ar REACH un CLP. Tas ir
daļa no vadlīniju virknes, kuru mērķis ir palīdzēt visām ieinteresētajām personām sagatavoties
izpildīt savus pienākumus saskaņā ar REACH un CLP regulām. Šie dokumenti iekļauj sīki
izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz vairākiem būtiskiem REACH un CLP procesiem, kā arī
attiecībā uz dažām specifiskām zinātniskām un/vai tehniskām metodēm, kas rūpniecībai vai
iestādēm jāizmanto saskaņā ar REACH un CLP.
Vadlīnijas ir izstrādātas un apspriestas REACH Īstenošanas projektos (RIP), ko vada Eiropas
Komisijas dienesti, iesaistot visas ieinteresētās personas: dalībvalstis, rūpniecību un
nevalstiskās organizācijas. Šos vadlīniju dokumentus var saņemt, izmantojot Eiropas Ķimikāliju
aģentūras tīmekļa vietni (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach).
Turpmākās vadlīnijas publicēs minētajā tīmekļa vietnē, kad tās būs pabeigtas vai atjauninātas.
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1. Vispārīgi
Ar REACH regulu (Regula (EK) Nr. 1907/2006) nosaka ķīmisko vielu reģistrēšanas,
novērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas sistēmu, un šīs regulas īstenošanai izveidota
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA).1
CLP regula (Regula (EK) Nr. 1272/2008) ir jauna Eiropas regula par ķīmisko vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.2 Ar tiesību aktu visā ES ievieš jaunu
sistēmu ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju
Organizācijas vispārēji saskaņoto sistēmu (UN GHS).
REACH regula ir vērsta uz vielām. Lai nodrošinātu, ka REACH procesi pienācīgi darbojas,
būtiska ir pareiza un nepārprotama vielu identifikācija. Šis vadlīniju dokuments ir paredzēts,
lai atbalstītu rūpniecību, dalībvalstis un Eiropas Ķimikāliju aģentūru.
Šā vadlīniju dokumenta pamatā ir pieredze ar vielu identifikāciju atbilstoši iepriekšējiem
tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām (Direktīva 67/548/EEK un 98/8/EEK). Tomēr esošā
prakse attiecībā uz vielu identitāti saskaņā ar REACH regulu un Vielu un maisījumu
klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regulu (CLP) veido pamatu šo vadlīniju
uzlabošanai. Turklāt atbilstošos gadījumos vērā ir ņemta arī pieeja no citām ķīmisko vielu
sistēmām ārpus Eiropas Savienības.
Ir iekļautas vadlīnijas, kas pielāgotas dažādiem vielu tipiem.
Šis vadlīniju dokuments jāpiemēro, lai identificētu un nosauktu vielas, kuras reglamentē
REACH un CLP regula.

1.1. Mērķi
Šo vadlīniju dokumenta mērķis ir sniegt norādes ražotājiem un importētājiem par to, kā
reģistrēt vielu un ziņot par vielas identitāti REACH un CLP kontekstā. Kā svarīgu vielas
identificēšanas pamatelementu šis dokuments sniedz vadlīnijas, kā vielu nosaukt. Tas dod
arī vadlīnijas par to, vai vielas var uzskatīt par vienām un tām pašām REACH un CLP
kontekstā un kā var īstenot principu “viena viela – viena reģistrācija” (OSOR), definējot
vielas identitātes profilu (SIP). Vienu un to pašu vielu, kuras var aptvert viens un tas pats
SIP, identifikācija ir svarīga esošo vielu (vēlīnā) provizoriskās reģistrācijas procesā, datu
vākšanā, datu apmaiņā, kopīgā datu iesniegšanā, paziņojumā klasificēšanas un marķēšanas
sarakstam un klasificēšanas un marķēšanas saskaņošanā.
Vēlams, lai vielu identificēšanu veiktu rūpniecības eksperti. Rūpniecības pusēm, kuru
pieredze vielu identificēšanā ir neliela, šajā dokumentā ir iekļautas papildu vadlīnijas par
identificēšanas parametriem.
Turklāt šajā vadlīniju dokumentā uzskaitītas dažas saites uz attiecīgiem palīglīdzekļiem
vielas raksturošanai un tās ķīmiskā identitātes pārbaudei.
Sīkāki norādījumi par to, kā aizpildīt vielas identitātes informāciju IUCLID dažādu procesu
kontekstā saskaņā ar regulām REACH un CLP, sniegti ECHA rokasgrāmatās, kas pieejamas:
http://echa.europa.eu/manuals.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (“REACH”).

2

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un
groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (teksts attiecas uz EEZ) (“CLP”).
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1.2. Darbības joma
Saskaņā ar REACH 1. pantu regula attiecas uz pašu vielu, to maisījumu un izstrādājumu
ražošanu, importu, laišanu tirgū un izmantošanu. Maisījumus un izstrādājumus kā tādus
REACH nereglamentē.
Atbilstoši REACH 10. pantam reģistrēšanai nepieciešams aprakstīt vielas identitāti,
izmantojot REACH VI pielikuma 2. iedaļā norādītos parametrus (sk. 3.1. tabulu). Līdzīgi
parametri (kā norādīts REACH VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai) ir nepieciešami, lai
aprakstītu vielas identitāti paziņojuma sniegšanai saskaņā ar CLP 40. panta 1. punktu. Šis
vadlīniju dokuments vērsts uz to vielu pienācīgu identificēšanu, uz kurām attiecas vielas
juridiskā definīcija REACH un CLP, un sniedz vadlīnijas par REACH VI pielikuma 2. iedaļā
esošajiem vielu identificēšanas parametriem. Par vielas identitāti sniegtajai informācijai
jābūt pietiekamai katras vielas identificēšanai. Vienu vai vairākus identificēšanas
parametrus var neievērot, ja prasītās informācijas sniegšana nav tehniski iespējama vai
nešķiet zinātniski nepieciešama. Tādas neievērošanas iemeslus skaidri paziņo, un tiem jābūt
zinātniski pamatotiem.
Vielas identificēšanas pieeja ir atkarīga no vielas tipa. Tādēļ šo vadlīniju lietotājam attiecībā
uz dažādu tipu vielām jāizmanto konkrētas nodaļas.
EK saraksti, ko izmanto attiecībā uz Direktīvu 67/548/EEK (EINECS, ELINCS un NLP
saraksts), ir svarīgi vielas identificēšanas instrumenti. Norādījumi par šo sarakstu nozīmi
saskaņā ar REACH regulu sniegti 3.2. nodaļā.
Vielas, ko iekļauj REACH un CLP darbības joma (un tātad šis vadlīniju dokuments), parasti ir
ķīmisku reakciju rezultāts vielas ražošanā un var saturēt vairākas atšķirīgas sastāvdaļas.
Vielas, kā tās definētas REACH un CLP, iekļauj arī vielas, kas ķīmiski iegūtas vai izolētas no
dabā sastopamiem materiāliem, kuru sastāvā var būt viens elements vai molekula
(piemēram, tīri metāli vai daži minerāli), vai vairāki komponenti (piemēram, ēteriskās eļļas,
metālu kušņi, kas veidojas kausējot metālu sulfīdu rūdas). Tomēr vielas, ko reglamentē citi
Kopienas tiesību akti, daudzos gadījumos ir atbrīvotas no reģistrācijas saskaņā ar REACH
(sk. REACH 2. pantu). No reģistrācijas ir atbrīvotas arī vielas, kas uzskaitītas REACH IV
pielikumā, un vielas, kas atbilst dažiem REACH V pielikumā norādītajiem kritērijiem.
Jāatzīmē, ka, kaut arī vielu var atbrīvot no reģistrācijas, tas nenozīmē, ka viela ir atbrīvota
no REACH regulas citām sadaļām vai no CLP regulas prasībām.
Saskaņā ar REACH regulu vienas un tās pašas vielas reģistrētājiem ir kolektīvi jāvienojas
par konkrētas informācijas par vielu kopīgu iesniegšanu (OSOR princips)3. Lai varētu īstenot
šo principu, ir vajadzīga skaidrība par to, kā reģistrētāji ir noteikuši sava SIP piemērošanas
jomu.

1.3. Vadlīniju dokumenta struktūra
Vispārējā informācija, tāda kā šā vadlīniju dokumenta mērķi un darbības joma, ir sniegta 1.
nodaļā, un izmantotie saīsinājumi un definīcijas ir atrodami 2. nodaļā. Attiecīgā informācija
par vielas identificēšanas ietvaru saskaņā ar REACH, piemēram, vielas definīcija un
informācijas prasības juridiskā tekstā ir sniegtas 3. nodaļā.
Praktiskas vadlīnijas vielas identificēšanai un nosaukšanai ir sniegtas 4. nodaļā.

3

Sīka informācija par datu apmaiņu par vienu un to pašu vielu kopīgajā iesniegšanā ir sniegta Vadlīnijās par datu
apmaiņu.
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4.1. nodaļa apraksta atšķirību starp “labi definētām” un “nepilnīgi definētām” vielām,
un šajās divās galvenajās grupās dažādus vielu tipus var pazīt, izmantojot tiem
specifiskās vadlīnijas vielas identificēšanai. Lai lietotājam norādītu atbilstošo nodaļu ar
identifikācijas vadlīnijām attiecībā uz konkrēto vielas tipu, sniegta galvenā diagramma.



Turpmākajās nodaļās ir sniegtas konkrētas vadlīnijas par katru vielas tipu kā
norādījumu kopa ar paskaidrojumiem un piemēriem.

5. nodaļā sniegtas vadlīnijas, lai pārbaudītu, vai vielas ir vai nav uzskatāmas par vienām un
tām pašām. Vadlīnijas par vielas identitāti (vēlīnās) provizoriskās reģistrācijas un datu
vākšanas procesos ir sniegtas 6. nodaļā.
Turklāt 7. nodaļā, izmantojot 4. nodaļā sniegtos praktiskus ieteikumus, sagatavoti daži
detalizēti piemēri.
I papildinājumā uzskaitītas dažas saites uz attiecīgiem palīglīdzekļiem vielas ķīmiskā
identitātes raksturošanas un pārbaudes atvieglošanai.
II papildinājumā sniegta plašāka pamatinformācija par individuālu vielu identifikācijas
parametriem, ko izmanto vielu identificēšanas procesā, tādiem kā nomenklatūras noteikumi,
EK numuri un CAS numuri, molekulas formulas un struktūrformulas pieraksta veidi un
analītiskās metodes.
III papildinājumā ir sniegta informācija par SIP jēdzienu, tā nozīmi kopīgās iesniegšanas
pienākumu izpildes kontekstā un par to, kā tas ir jādefinē un jāpaziņo.
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2. Definīcijas un saīsinājumi
2.1. Saīsinājumi
Šajā vadlīniju dokumentā izmantotie galvenie saīsinājumi ir uzskaitīti un paskaidroti 1.
tabulā.
1. tabula: Saīsinājumi
Saīsinājums

Nozīme

AAS

Atomu absorbcijas spektroskopija

AISE

Starptautiskā ziepju, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas
līdzekļu asociācija (International Association for Soaps, Detergents
and Maintenance Products)

CAS

Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)

CLP

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu,
marķēšanu un iepakošanu

EK

Eiropas Komisija

EINECS

Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (European Inventory
of Existing Commercial Chemical Substances)

ELINCS

Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (European List of Notified
Chemical Substances)

ENCS

Eksistējošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna)

ESIS

Eiropas Ķīmisko vielu informācijas sistēma (European Chemical
Substances Information System)

ES

Eiropas Savienība

GC

Gāzu hromatogrāfija

GHS

Vispārēji saskaņotā sistēma (Globally Harmonised System)

HPLC

Augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija (High performance
liquid chromatography)

InChI

IUPAC Starptautiskais ķimikāliju identifikators (IUPAC International
Chemical Identifier)

INCI

Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

IR

Infrasarkans
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ISO

Starptautiskā standartizācijas organizācija (International
Organization for Standardization)

IUCLID

Starptautiskā vienotā ķīmisko vielu informācijas datu bāze

IUBMB

Starptautiskā bioķīmijas un molekulārās bioloģijas apvienība
(International Union of Biochemistry and Molecular Biology)

IUPAC

Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība
(International Union of Pure and Applied Chemistry)

MS

Masspektroskopija

NLP

Par polimēriem vairs neuzskatāmas vielas (No Longer Polymer)

KMR

Kodolmagnētiskā rezonanse

ppm

Miljonās daļas

REACH

Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana

SIEF

Forums informācijas apmaiņai par vielām

SIP

Vielas identitātes profils

SMILES

Vienkāršotas molekulāro datu ievades lineāras izteiksmes sistēma
(Simplified Molecular Input Line Entry Specification)

TSCA

Toksisko vielu kontroles akts (ASV) (Toxic Substances Control Act
(USA))

UVCB

Nezināma vai mainīga sastāva vielas, kompleksi reakcijas produkti
vai bioloģiski materiāli (Substances of Unknown or Variable
composition, Complex reaction products or Biological materials)

UV/VIS

Ultraviolets/redzams

m/m

Masas procenti (Weight by weight)

XRD

Rentgenstaru difrakcija

XRF

Rentgenstaru fluorescence
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2.2. Definīcijas
Šajā vadlīniju dokumentā izmantotās galvenās definīcijas ir uzskaitītas un aprakstītas 2.
tabulā.
Šajās definīcijās ir ņemtas vērā REACH regulā un CLP regulā izmantotās definīcijas. šā
iemesla dēļ daži termini ir definēti atšķirīgi no to lietojuma atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK.
2. tabula: Definīcijas
Definīcija

Apraksts

Dabā sastopama
viela*

Dabā sastopama viela kā tāda ir vai nu neapstrādāta vai arī apstrādāta,
izmantojot tikai rokas, mehāniskos vai gravitācijas līdzekļus, šķīdināšanu
ūdenī, flotāciju, ekstrakciju ar ūdeni, destilāciju ar tvaiku vai sildīšanu
tikai ūdens aizvadīšanai, vai viela, kas ar jebkuriem līdzekļiem ir
ekstrahēta no gaisa.

Daudzkomponent
u viela

Parasti viela, kas definēta ar tās sastāvu, kurā vairāk nekā viena galvenā
sastāvdaļa ir koncentrācijā
10 % (m/m) un < 80 % (m/m).

EK numurs

EK numurs ir EK sarakstā esošas vielas ciparu identifikators.

EK saraksts

Kaut arī tas nav juridiski definēts REACH regulā, EK saraksts ir trīs
neatkarīgu un juridiski apstiprinātu Eiropas vielu sarakstu apvienojums
no iepriekšējām ES ķimikālijas reglamentējošām struktūrām: EINECS,
ELINCS un NLP (par polimēriem vairs neuzskatāmas vielas)
saraksts. Ieraksti EK sarakstā sastāv no ķīmiskā nosaukuma un numura
(EK nosaukuma un EK numura), CAS numura, molekulas formulas (ja tā
ir pieejama) un apraksta (dažiem vielu tipiem).

Esošā viela*

Viela, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

Galvenā
sastāvdaļa

(a)

iekļauta Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS);

(b)

ražota Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai
1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2013. gada 1.
jūlijā, bet ražotājs vai importētājs to nav laidis tirgū vismaz reizi
15 gados pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ar noteikumu, ka
ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;

(c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas
pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada
1. maijā vai 2013. gada 1. jūlijā, pirms šīs regulas stāšanās
spēkā, un ir ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar
8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvā 67/548/EEK tādā
8. panta 1. punkta redakcijā, kāda izriet no grozījuma, kas
izdarīts ar Direktīvu 79/831/EEK, bet uz šo vielu neattiecas šajā
regulā izklāstītā polimēra definīcija, ja ražotājam vai
importētājam ir to apliecinoši dokumenti, tostarp pierādījumi, ka
ražotājs vai importētājs vielu laidis tirgū laikposmā no 1981.
gada 18. septembra līdz 1993. gada 31. oktobrim (ieskaitot).

Vielas sastāvdaļa, kas nav piedeva vai piemaisījums un kas veido šīs
vielas nozīmīgu daļu un tāpēc tiek izmantota vielas nosaukšanā un sīki
izstrādātā vielas identificēšanā.
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Definīcija

Apraksts

Hromatogrāfisks
pirkstu
nospiedums

Vielas sastāva attēlojums kā tās sastāvdaļu raksturīgais sadalījums
analītiskajā hromatogrammā.

IUCLID

Starptautiskā unificētā ķīmiskās informācijas datubāze. IUCLID ir
datubāze un pārvaldības sistēma datu par ķīmiskām vielām pārvaldībai.

Izstrādājums*

Priekšmets, kuram ražošanas laikā piešķirta īpaša forma, virsma vai
dizains, kas nosaka priekšmeta funkciju lielākā mērā nekā tā ķīmiskais
sastāvs.

Jauna viela

Viela, kura jāreģistrē un uz kuru neattiecas pārejas režīms, kas esošām
vielām paredzēts saskaņā ar REACH.

Komponents

Viela, kas ar nodomu pievienota, lai veidotu maisījumu.

Ķīmiski
nemodificēta
viela*

Viela, kuras ķīmiskā struktūra paliek nemainīga, pat ja ar to ir veikts
ķīmisks process, apstrāde vai fizikāli mineraloģiska pārveidošana,
piemēram, lai atdalītu piemaisījumus.

Maisījums*

No divām vai vairākām vielām sastāvošs maisījums vai šķīdums.

Monomērs*

Viela, kas attiecīgas polimēra veidošanas reakcijas apstākļos konkrētā
procesā spēj veidot kovalentās saites ar citu tādu pašu vai atšķirīgu
molekulu sekvenci.

Paziņota viela*

Viela, par kuru ir iesniegts paziņojums un kuru varētu laist tirgū saskaņā
ar Direktīvu 67/548/EEK.

Piedeva

Viela, kas ar nodomu pievienota vielas stabilizēšanai4.

Piemaisījums

Nejauša sastāvdaļa, kas ir ražotajā vielā. Tās izcelsme var būt izejvielas
vai sekundāru vai nepabeigtu reakciju rezultāts ražošanas procesa laikā.
Kaut arī tas atrodas gala produktā, tas nav pielikts ar nodomu.

Polimērs*

Viela, kas sastāv no molekulām, kuras raksturo viena vai vairāku tipu
monomēru vienību sekvence. Šādām molekulām jābūt sadalītām
noteiktās molekulmasas robežās, kur molekulmasas atšķirības
galvenokārt ir saistītas ar monomēru vienību skaita dažādību. Polimērā:
(a)

masas ziņā galvenokārt ir molekulas no vismaz trim monomēru
vienībām, kas ar kovalentu saiti ir saistītas vismaz ar vēl vienu
monomēra vienību vai citu vielu, kas piedalās reakcijā;

(b)

masas ziņā mazākumā ir molekulas ar tādu pašu molekulmasu.

15

Šīs definīcijas kontekstā “monomēra vienība” ir monomēra vielas
reaģējusī forma polimērā.

4

Citās jomās piedevai var būt arī citas funkcijas, piemēram, būt pH regulatoram vai krāsvielai. Tomēr REACH
regulā un šajās vadlīnijās piedeva ir stabilizētājs.
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Definīcija

Apraksts

Ražošana*

Vielu izgatavošana un ekstrakcija dabiskā stāvoklī.

Sakausējums*

Makroskopiskā mērogā homogēns metālisks materiāls, sastāv no diviem
vai vairākiem elementiem, kas tā apvienoti, ka nav viegli atdalāmi ar
mehāniskiem līdzekļiem.
Sakausējumus uzskata par īpašiem maisījumiem.

Saraksta numurs

Automātiski piešķirts numurs, ko piešķir REACH-IT. Piemērojams visiem
ienākošiem derīgiem iesniegumiem (piemēram., provizoriskās
reģistrācijas, PPORD, datu vākšanas, reģistrēšanas, klasificēšanas un
marķēšanas iesniegumiem). Saraksta numuram nav juridiska
nozīmīguma, un to izmanto vienīgi kā tehnisku identifikatoru iesniegumu
pārvaldībai ECHA sistēmā.

Sastāvdaļa

Jebkurš atsevišķs daļiņu veids, kas ir vielā un ko var raksturot ar tā
unikālo ķīmisko identitāti.

Starpprodukts*

Viela, kas ražota ķīmiskai pārstrādei un pārstrādē patērēta vai izmantota,
lai tiktu pārvērsta citā vielā (turpmāk tekstā “sintēze”):
(a)

neizolēts starpprodukts nozīmē starpproduktu, ko sintēzes laikā ar
nodomu neizvada (izņemot paraugu ņemšanu) no iekārtas, kurā
notiek sintēze. Iekārtā ietilpst reakciju trauks, palīgiekārtas un
iekārtas, kam cauri nepārtraukti vai partijās plūst viela, kā arī
cauruļu sistēma, pa ko to pārvieto no viena trauka citā, kur notiek
nākamais reakcijas posms, taču pie iekārtas nepieder tvertnes vai
citi trauki, kuros vielu(-as) glabā pēc ražošanas;

(b)

ražotnē izolēts starpprodukts nozīmē starpproduktu, kas neatbilst
neizolēta starpprodukta kritērijiem un ja starpprodukta ražošana
un citas(-u) vielas(-u) sintēze no minētā starpprodukta notiek tajā
pašā vietā, kur darbojas viena vai vairākas juridiskas personas;

(c)

transportēts izolēts starpprodukts nozīmē starpproduktu, kas
neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijiem un kuru transportē
starp citām vietām vai tām piegādā.

Viela*

Ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi,
arī tās stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos
radušies piemaisījumi, kas nav šķīdinātāji — ko var atdalīt, neietekmējot
vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu.

Vienkomponenta
viela

Parasti viela, kas definēta ar tās sastāvu, kurā viena galvenā sastāvdaļa
veido vismaz 80 % (m/m).

Definīcijas saskaņā ar REACH 3. pantu.

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

17

3. Pamatnoteikumi vielas identificēšanai atbilstoši REACH
un CLP
REACH un CLP iekļauj vielas definīciju, un REACH uzskaita vielas identificēšanas parametrus
(VI pielikuma 2. iedaļa), kuri jāiekļauj, lai identificētu vielu reģistrācijas nolūkā.
Šajā nodaļā aprakstīta vielas definīcija saskaņā ar REACH un CLP (3.1. nodaļa), sniegtas
vispārējas vadlīnijas, kā izmantot EK sarakstu no iepriekšējā ķīmiskās vielas reglamentējošā
ietvara (3.2. nodaļa) un sniegts vairāk pamatinformācijas par vielas identificēšanas
prasībām, kas noteiktas REACH regulā (3.3. nodaļa).

3.1. Vielas definīcija
Viela ir definēta REACH (3. panta 1. punkts) un CLP (2. panta 7. punkts) regulā:

“viela” ir ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, arī tā
stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav
šķīdinātāji, kurus var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu.

Vielas definīcija REACH un CLP ir identiska vielas definīcijai, kas izmantota Bīstamo vielu
direktīvas (Direktīva 92/32/EEK, ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK) 7. grozījumā. Abos
gadījumos definīcija pārsniedz tīra ķīmiska savienojuma definīciju, jo savienojumu definē
atsevišķas molekulas struktūra. Vielas definīcija iekļauj dažādas sastāvdaļas, tādas kā
piemaisījumi.

3.2. EK saraksts
Ir trīs atsevišķi saraksti, kas izveidoti iepriekšējā ķīmisko vielu reglamentēšanas ietvarā. Tie
ir Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS) Eiropā reģistrēto
ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) un par polimēriem vairs neuzskatāmu vielu (NLP) saraksts.
Vielas, kas Eiropas tirgū bijušas no 1971. gada 1. janvāra līdz 1981. gada 18. septembrim,
ir uzskaitītas Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS) 5, 6, 7.
Šajā sarakstā iekļauts ap 100 000 vielu, kas identificētas ar ķīmisko nosaukumu (un
aprakstu attiecībā uz dažiem vielu tipiem), CAS numuru un septiņciparu numuru, sauktu par
EINECS numuru. EINECS numuri vienmēr sākas ar 2 vai 3 (2xx-xxx-x; 3xx-xxx-xx). Vielas,
kas paziņotas EINECS, ir verificētas, ar ko pamatota vielas ierakstīšana sarakstā.
Vielas, kas paziņotas un laistas tirgū pēc 1981. gada 18. septembra, ir uzskaitītas Eiropā
reģistrēto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS) 5. Šajā sarakstā ir visas vielas, kas paziņotas līdz
2008. gada 31. maijam saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un tās grozījumiem. Minētās
vielas ir tā sauktās “jaunās vielas”, jo tās nebija laistas Kopienas tirgū līdz 1981. gada 18.

5

6

7

EINECS pamatā ir Eiropas pamatsaraksts (European COre INventory) (ECOIN), kurā rūpniecība varēja papildus
ziņot par vielām (saskaņā ar ziņošanu par vielām EINECS). ECOIN bija izveidots, apvienojot dažādus to ķīmisko
vielu sarakstus, kuras tika uzskatītas par esošām Eiropas tirgū (piemēram, TSCA). EINECS tika publicēts 1990.
gada 15. jūnijā, un tas iekļauj vairāk par 100 000 vielu. Saraksta lietošanas laikā ir identificētas vairākas kļūdas
(drukas kļūdas, piemēram, nepareizs ķīmiskais nosaukums, formula vai CAS reģistrācijas numurs). Tāpēc 2002.
gada 1. martā tika publicēts labojums.
ECB (2005) Lēmumu rokasgrāmata Direktīvas 67/548/EEK (Direktīvu 79/831/EEK un 92/32/EEK) sesto un
septīto grozījumu īstenošanai. Nekonfidenciāla versija. EUR 20519 EN. 2005. gada jūnijā atjauninātā versija.
Geiss F, Del Bino G, Blech G, et al. (1992) The EINECS Inventory of existing chemical substances on the EC
market. Tox Env Chem Vol. 37, p. 21-33.

18

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

septembrim. Eiropas Komisija piešķīra vielai ELINCS numuru pēc dalībvalstu kompetento
iestāžu veiktas caurlūkošanas. Atšķirībā no EINECS, ELINCS savos ierakstos neiekļauj CAS
numuru, bet dalībvalstu kompetentās iestādes piešķirto paziņojuma numuru,
komercnosaukumu (ja tas ir pieejams), klasifikāciju un IUPAC nosaukumu klasificētām
vielām. ELINCS numuri arī ir septiņciparu numuri, vienmēr sākot ar 4 (4xx-xxx-x).
Prasība par polimēru reģistrāciju EINECS tika atcelta saskaņā ar Direktīvas Nr. 67/548/EEK
noteikumiem8 9. Termins “polimērs” ir definēts Direktīvas Nr. 67/548/EEK (Direktīva
Nr. 92/32/EEK) 7. grozījumā. Kā šīs direktīvas īstenošanas sekas, dažas vielas, ko atbilstoši
EINECS ziņošanas noteikumiem uzskatīja par polimēriem, vairs netika uzskatītas par
polimēriem atbilstoši 7. grozījumam. Tā kā visas vielas, kas nav uzskaitītas EINECS, bija
paziņojamas, visām “par polimēriem vairs neuzskatāmām vielām” (NLP) teorētiski būtu
jābūt paziņotām. Tomēr Ministru Padome skaidri noteica, ka uz šīm vielām, kas vairs nav
polimēri, nav retrospektīvi jāattiecina paziņošana. Komisijai pieprasīja sagatavot par
polimēriem vairs neuzskatāmu vielu sarakstu (NLP sarakstu). Šajā sarakstā iekļaujamās
vielas bija tās, kuras ir bijušas Eiropas Savienības tirgū no 1981. gada 18. septembra
(Direktīvas 79/831/EEK, kas ir Direktīvas 67/548/EEK 6. grozījums, spēkā stāšanās datums)
līdz 1993. gada 31. oktobrim (Direktīvas 92/32/EEK, kas ir Direktīvas 67/548/EEK 7.
grozījums, spēkā stāšanās datums) un kuras atbilst prasībai, ka tās uzskatītas par
polimēriem atbilstoši EINECS ziņošanas noteikumiem, bet vairs nebija uzskatāmas par
polimēriem atbilstoši 7. grozījumam. NLP saraksts nav visaptverošs saraksts. NLP sarakstā
vielas identificē ar ķīmisko nosaukumu, CAS numuru un septiņciparu numuru, sauktu par
NLP numuru. NLP numurs vienmēr sākas ar 5 (5xx-xxx-x).
Šos trīs vielu sarakstus — EINECS, ELINCS un NLP sarakstu, kopā sauc par EK sarakstu.
Katrai vielai šajā sarakstā ir Eiropas Komisijas piešķirts EK numurs (sīkāk izstrādātu
informāciju par EK numuru sk. II papildinājumā).
Informāciju par minētajām vielām var iegūt Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē
(http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory), kura uztur un publicē arī
reģistrēto vielu sarakstu (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registeredsubstances).

3.2.1. EK saraksta nozīme REACH regulas spēkā stāšanās brīdī
EK sarakstu ražotāji un importētāji var izmantot kā palīglīdzekli, lai izlemtu, vai viela ir
esošā viela vai jaunā viela. Tā EK saraksts palīdzēs ražotājiem un importētājiem konstatēt,
kad viela ir jāreģistrē un vai ir nepieciešama (vēlīna) provizoriskā reģistrācija vai datu
vākšana.
REACH regulā ir izklāstītas dažādas procedūras “esošo” (“phase-in”) vielu (kas definētas
3. panta 20. punktā) un “jauno” (“non-phase-in”) vielu reģistrēšanai un datu apmaiņai.10
Ja viela ir iepriekš paziņota saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un tādējādi ir uzskaitīta
ELINCS, iesniegto paziņojumu uzskata par reģistrāciju REACH nolūkiem (24. pants).
Uzskata, ka šādas vielas jau reģistrējis attiecīgais ražotājs vai importētājs, kas iesniedzis
paziņojumu, un minētajam ražotājam/importētājam nav jāveic sākotnējā reģistrēšana.
Ražotājam/importētājam tomēr ir pienākums reģistrāciju pastāvīgi atjaunināt. Vielas, kura
uzskaitīta ELINCS, papildu ražotājiem/importētājiem (uz kuriem neattiecas iepriekšējais(-ie)
paziņojums(-i)) ir pienākums reģistrēt (kā jaunu vielu) un izveidot datu apmaiņu ar
iepriekšējo reģistrētāju. Papildu vadlīnijas par šo jautājumu ir atrodamas Vadlīnijās par

8

9

10

ECB (2003) Notification of new chemical substances in accordance with Directive 67/548/EEK on the
classification, packaging and labelling of dangerous substances. No Longer Polymer List. EUR 20853 EN.
Rasmussen K, Christ G and Davis JB (1998) Registration of polymers in accordance with Directive 67/548/EEC.
Tox Env Chem Vol. 67, pp. 251-261.
“Esošo” un “jauno” vielu definīcijas ir sniegtas Vadlīnijās par reģistrāciju.
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reģistrāciju, kas pieejamas ECHA vadlīniju tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

3.2.2. Saraksta numuri pēc REACH regulas stāšanās spēkā
Izveidojot REACH-IT sistēmu, ECHA uzskatīja par lietderīgu automātiski piešķirt numuru
vielām visos ienākošajos tehniski pilnīgajos iesniegumos (provizoriskās reģistrācijas,
PPORD, datu vākšanas, reģistrācijas, klasifikācijas un marķēšanas paziņojumos u. tml.),
kuros EK numurs nebija noteikts (saraksta numuru piešķiršanas kritērijus sk. turpmāk). Tas
ir tehniski atvieglojis pārvaldību, turpmāku apstrādi un vielu identificēšanu minētajos
iesniegumos. Šiem tā sauktajiem “saraksta numuriem” ir tāds pats ciparu formāts kādu lieto
EINECS, ELINCS un NLP numuriem, bet tie sākas ar atšķirīgiem cipariem.
Pretēji EINECS, ELINCS un NLP ierakstiem saraksta numuri nepamatojas uz juridiskām
prasībām un nav publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tāpēc saraksta numuriem
nav tas pats nozīmīgums kā EK numuriem, bet tiem ir kopīgs vienīgi ciparu formāts. Tiem ir
vienīgi administratīvs, bet ne reglamentējošs nozīmīgums. Kas ir vissvarīgāk, lielākais
vairums saraksta numuru un ar tiem saistīto vielu identifikāciju nekad nav pārbaudīti
attiecībā uz pareizumu, spēkā esamību un to, vai ir ievēroti šo vadlīniju dokumentā
norādītie nosacījumi.
šā iemesla dēļ sākotnēji nebija plānots saraksta numurus nodot sabiedrībai, pirms tos ir
pārbaudījis ECHA. Tomēr, tā kā provizoriskās reģistrācijas posma laikā aptuveni 40 000
vielas bija provizoriski reģistrētas bez EK numura, ECHA nolēma publicēt saraksta numurus
ar provizoriski reģistrēto vielu sarakstu, lai atvieglotu forumu veidošanu informācijas
apmaiņai par vielām.
Ir jāatzīmē, ka vienai un tai pašai vielai varētu būt piešķirti atšķirīgi saraksta numuri, ja šai
vielai ir lietoti atšķirīgi identifikatori (piemēram, nosaukumi). Tāpēc ir arī iespējams, ka
saraksta numuru piešķir vielai, kas uzskaitīta EINECS, ELINCS vai NLP, ja iesniegumā ECHA
caur REACH-IT ir izmantots vielas nosaukums, kas atšķiras no EK sarakstā esošā
nosaukuma.
Saraksta numuri vienmēr sākas ar 6, 7, 8 vai 9 (6xx-xxx-x; 7xx-xxx-x; 8xx-xxx-x, 9xx-xxxx).
Dokumentācijā/iesniegumā ar CAS numuru identificētai vielai, kas nav saistīta ar EK
numuru vai citu ECHA jau piešķirtu saraksta numuru, piešķir saraksta numuru, kas sākas ar
6 vai 8.
Vielai, kam dokumentācijā uzrādīts vienīgi nosaukums, kuru nevar saistīt ar nosaukumu EK
sarakstā vai ar saraksta nosaukumu, piešķir saraksta numuru, kas sākas ar 9;
Saraksta numurus, kas sākas ar 7, piešķir datu vākšanas procesa laikā (REACH 26. pants)
pēc vielas identifikācijas pārbaudes. Šo ierakstu vielām ir ticama un pārbaudīta vielas
identitāte.
Ir svarīgi atzīmēt, ka attiecībā uz dažiem EINECS ierakstiem vielas apraksts ir relatīvi plašs
un iespējami varētu uzskatīt, ka tas iekļauj vairāk nekā vienas vielas identitāti saskaņā ar
REACH 3. panta 1. punktu. Šajos gadījumos potenciālo reģistrētāju uzaicina attiecīgo vielu
aprakstīt precīzāk (piemēram, ar IUPAC nosaukumu vai citiem identifikatoriem)). Lai
parādītu “esošās vielas” statusu, reģistrētājam tomēr ir jānorāda, kuram EINECS ierakstam
viela ir piederīga. Tādos gadījumos Eiropas Ķimikāliju aģentūra izlems, ir vai nav piemēroti
attiecīgajai vielai piešķirt saraksta numuru.

3.3. Prasības vielas identificēšanai saskaņā ar REACH un CLP
Atbilstoši REACH regulai, ja ir vajadzīga reģistrēšana, tajā iekļauj informāciju par vielas
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identifikāciju, kā norādīts VI pielikuma 2. iedaļā. Šī informācija ir atbilstoša un pietiekama,
lai katru vielu varētu identificēt. Ja tehniski nav iespējams vai nešķiet zinātniski
nepieciešams sniegt informāciju par vienu vai vairākiem vielas identificēšanas parametriem,
skaidri jāpaziņo iemesli, kā norādīts REACH VI pielikuma 1. piezīmē.
Līdzīgi atbilstoši CLP regulai, ja ir vajadzīga reģistrēšana, (CLP 40. pants), tajā iekļauj
informāciju par vielas identifikāciju, kā norādīta REACH VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4.
iedaļai. Šai informācijai ir jābūt atbilstošai, lai varētu identificēt katru vielu. Ja tehniski nav
iespējams vai nešķiet zinātniski nepieciešams sniegt informāciju par vienu vai vairākiem
vielas identificēšanas parametriem, skaidri jāpaziņo iemesli, kā norādīts REACH VI pielikuma
1. piezīmē.
Pārskats par vielas identificēšanas parametriem saskaņā ar REACH VI pielikumu ir sniegts 3.
tabulā.

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

3. tabula: Vielas identificēšanas parametri saskaņā ar REACH VI pielikuma 2.
iedaļu
Vielas identificēšanas parametri saskaņā ar REACH VI pielikuma 2.
iedaļu
2.

VIELAS IDENTIFICĒŠANA
Par katru vielu sniegtā informācija ir pietiekama, lai katru vielu varētu
identificēt. Ja tehniski nav iespējams vai nešķiet zinātniski nepieciešams
sniegt informāciju par vienu vai vairākiem turpmāk norādītajiem
punktiem, skaidri jāpaziņo iemesli.

2.1

Katras vielas nosaukums vai cits identifikators

2.1.1

Nosaukums(-i) IUPAC nomenklatūrā vai cits(-i) starptautiskais(-ie)
ķīmiskais(-ie) nosaukums(-i)

2.1.2

Citi nosaukumi (parastais nosaukums, komercnosaukums, saīsinājums)

2.1.3

EINECS vai ELINCS numurs (ja tas ir pieejams un atbilstošs)

2.1.4

CAS nosaukums un CAS numurs (ja tas ir pieejams)

2.1.5

Cits identitātes kods (ja tas ir pieejams)

2.2

Informācija saistībā ar katras vielas molekulas formulu un
struktūrformulu

2.2.1

Molekulas formula un struktūrformula (iekļaujot SMILES pieraksta veidu,
ja tas pieejams)

2.2.2

Informācija par optisko aktivitāti un (stereo)izomēru tipisko attiecību (ja
tā ir pieejama un atbilstoša)

2.2.3

Molekulmasa vai molekulmasu diapazons

2.3.

Katras vielas sastāvs

2.3.1

Tīrības pakāpe (%)

2.3.2

Piemaisījumu veids, tostarp izomēri un blakusprodukti

2.3.3

(Nozīmīgo) galveno piemaisījumu procentuālais daudzums

2.3.4

Jebkuru piedevu (piemēram, stabilizētāju (vai inhibitoru) veids un kārtas
lielums (… ppm, … %)

2.3.5

Spektru dati (ultravioletie, infrasarkanie, kodolmagnētiskās rezonanses
vai masspektri)

2.3.6

Augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija, gāzu hromatogramma

2.3.7

Analītisko metožu apraksts vai atbilstošas bibliogrāfiskas norādes vielas
identificēšanai un attiecīgā gadījumā piemaisījumu un piedevu
identificēšanai. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai metodes varētu
reproducēt.
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4. Vadlīnijas vielas identificēšanai un nosaukšanai atbilstoši
REACH un CLP
4.1. Ievads
Dažādu tipu vielām identificēšanas un nosaukšanas noteikumi ir atšķirīgi. Praktisku iemeslu dēļ
šis vadlīniju dokuments ir strukturēts tā, lai attiecībā uz katru vielu tipu lietotāju tieši vadītu uz
nodaļu, kurā ir sniegtas attiecīgās vadlīnijas. Šajā nolūkā turpmāk ir sniegti daži paskaidrojumi
par dažādiem vielu tipiem un visbeidzot sniegta atslēga attiecīgās nodaļas atrašanai.
Vielas identificēšanai jāpamatojas vismaz uz tiem vielas identificēšanas parametriem, kas
uzskaitīti REACH VI pielikuma 2. iedaļā (sk.3. tabulu). Tādējādi katra viela ir jāidentificē ar
attiecīgu identificēšanas parametru kopumu:


IUPAC un/vai citu nosaukumu un citiem identifikatoriem, piemēram, CAS numuru, EK
numuru (VI pielikuma 2.1. iedaļa);



Molekulāro un struktūras informāciju (VI pielikuma 2.2. iedaļa);



Ķīmisko sastāvu (VI pielikuma 2.3. iedaļa);

Vielu pilnībā identificē ar tās ķīmisko sastāvu, t. i., ķīmisko identitāti un katras sastāvdaļas
saturu vielā. Kaut arī tāda tieša identificēšana ir iespējama vairumam vielu, dažām vielām tā
nav realizējama vai nav atbilstoša REACH un CLP ietvaros. Tajos gadījumos vielas
identificēšanai ir vajadzīga cita vai papildu informācija.
Tātad vielas var iedalīt divās galvenajās grupās:
1.

“labi definētas vielas” — vielas ar definētu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, ko var
pietiekami identificēt, pamatojoties uz identificēšanās parametriem REACH VI pielikuma
2. iedaļā.

2.

“UVCB vielas” — nezināma vai mainīga sastāva vielas, kompleksi reakcijas produkti vai
bioloģiski materiāli. Šīs vielas nevar pietiekami identificēt ar iepriekš minētajiem
parametriem.

Ķīmiskā sastāva mainīgumu labi definētām vielām nosaka galvenās(-o) sastāvdaļas(-u)
augšējā un apakšējā robežkoncentrācija. UVCB vielu mainīgais sastāvs ir relatīvi liels un/vai
slikti prognozējams.
Ir atzīts, ka pastāv robežgadījumi starp labi definētām vielām (reakcijas produkti ar vairākām
sastāvdaļām, katra mainās plašā diapazonā) un UVCB vielām (reakcijas produkti ar mainīgu un
slikti prognozējamu sastāvu). Reģistrētāja atbildība ir identificēt vielu visatbildīgākajā veidā.
Identificēšanas un nosaukšanas noteikumi ir atšķirīgi “labi definētām vielām” ar vienu galveno
sastāvdaļu un “labi definētām vielām” ar vairāk nekā vienu galveno sastāvdaļu. Un ir aprakstīti
atšķirīgi identificēšanas un nosaukšanas noteikumi dažādiem vielu tipiem ar kopīgo
apzīmējumu “UVCB”.
4. un 5. tabulā ar vairākiem piemēriem ir uzskaitīti dažādu tipu vielu galvenie identifikatori.
Šie piemēri sagrupēti tā, lai līdzības un atšķirības vielas identificēšanā būtu viegli
atpazīstamas.
4. un 5. tabula nesniedz visu iespējamo vielu tipu visaptverošu sarakstu. Šis vielu
sagrupējums ar identificēšanas un nosaukšanas noteikumiem nav jāuzskata par oficiālu
sistēmu vielu iedalīšanai kategorijās, bet par praktisku palīdzību, lai atbilstoši piemērotu
konkrētus noteikumus un atrastu attiecīgās vadlīnijas šajā dokumentā.
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4. tabula: Dažādu tipu labi definētu līdzīgu vielu galveno identifikatoru sagrupēšana
un piemēri
Kopīgas
pazīmes

Piemēri vai pārstāvji

Galvenie identifikatori

Ar ķīmisko
sastāvu labi
definētas vielas
[4.2. nodaļa]

Vienkomponenta vielas,
piemēram:
- benzols(5 %)
- niķelis (99 %)
[4.2.1. nodaļa]

Ķīmiskais sastāvs: viena galvenā
sastāvdaļa
≥ 80 %:
- Galvenās sastāvdaļas ķīmiskais
identitāte (ķīmiskais nosaukums,
CAS numurs, EK numurs u. tml.)
- Tipiskā koncentrācija un augšējā

un apakšējā robežkoncentrācija
Daudzkomponentu vielas,
piemēram, definēti reakcijas
produkti, tādi kā

Ķīmiskais sastāvs: galveno
sastāvdaļu (reakcijas masa) katra
starp ≥ 10 % – < 80 %:

2-, 3- un 4-hlortoluola
reakcijas masa (30 %
katras vielas)
[4.2.2. nodaļa]

- Katras galvenās sastāvdaļas

Vielas, kas definētas vairāk
nekā ar ķīmisko sastāvu,
piemēram,
grafīts un dimants
[4.2.3.nodaļa]

Ķīmiskais sastāvs kā vien- vai
daudzkomponentu vielai
UN

ķīmiskā identitāte

- Katras sastāvdaļas un pašas

reakcijas masas tipiskā
koncentrācija un augšējā un
apakšējā robežkoncentrācija

Citi fizikālie vai raksturojošie
parametri, piemēram,
kristālmorfoloģija, (ģeoloģisko)
minerālu sastāvs u. tml.
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5. tabula: Dažādu UVCB vielu tipu galveno identifikatoru piemēru grupējums
Kopīgas pazīmes

Piemēri vai pārstāvji

UVCB vielas
Bioloģiski
(Nezināma vai materiāli
mainīga
(B)
sastāva vielas,
kompleksi
reakcijas
produkti vai
bioloģiski
materiāli)
[4.3. nodaļa]

Bioloģisku materiālu

ekstrakti, piemēram, dabīgās
smaržvielas, dabīgās eļļas, 
dabīgās krāsvielas un
pigmenti

Galvenie identifikatori
Avots

Process

Citi identifikatori

- Augu vai dzīvnieku
suga un dzimta

- Auga/dzīvnieka daļa

- Ekstrahēšana

- Frakcionēšana,
koncentrēšana, izolēšana,

attīrīšana u. tml.
- Atvasinājumu iegūšana*



- Zināms vai ģenērisks
sastāvs
- Hromatogrāfiski vai citi
nepārprotami raksturojumi
- Norāde uz standartiem
Krāsas indekss



Sarežģītas bioloģiskas
makromolekulas, piemēram,
enzīmi, proteīni, DNS vai RNS
fragmenti, hormoni,
antibiotikas

Fermentācijas produkti

antibiotikas, biopolimēri,

enzīmu maisījumi, vināzes
(cukura fermentācijas
produkti) u. tml.

- Barotne
- Izmantotais
mikroorganisms

Ķīmiskas Reakcijas maisījumi ar slikti Izejvielas
vielas un prognozējamu un/vai mainīgu
minerālvie sastāvu
las ar















-




- Produktu tipi, piemēram,
antibiotikas, biopolimēri,
proteīni u. tml.
- Zināms sastāvs

Ķīmiskās reakcijas tips, 
piemēram, esterifikācija,
alkilēšana, hidrogenēšana


- Zināms sastāvs
- Hromatogrāfiski vai citi
nepārprotami raksturojumi
- Norāde uz standartiem

- Fermentācija
- Produktu izolēšana
- Attīrīšanas posmi

Standarta enzīma indekss
Ģenētiskais kods
Stereokonfigurācija
Fizikālās īpašības
Funkcija/aktivitāte
Struktūra
Aminoskābju sekvence
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nepilnīgi
definētu,
sarežģītu

vai

mainīgu
sastāvu
(UVC)

- Destilāta frakcijas,

piemēram, naftas vielas

- Māli, piemēram, bentonīts
- Darvas


-

Jēlnaftas

Akmeņogles/kūdra
Neorganiskās gāzes
Minerāli



Koncentrāti vai kausējumi,  Rūdas
piemēram, metālu minerāli
vai dažādu kausēšanas vai
metalurģijas procesu atliekas,
piemēram, izdedži

* Pasvītrotie procesi norāda uz jaunas molekulas sintēzi
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- Frakcionēšana,
destilēšana
- Frakciju konversija
- Fizikāla pārstrāde
- Atliekvielas





- Kausēšana
- Apstrāde ar siltumu
- Dažādi metalurģijas
procesi








- Robeždiapazons
- Virknes garuma diapazons
- Aromātiskās/alifātiskās
daļas attiecība
- Zināms sastāvs
- Standarta indekss
- Zināms vai ģenērisks
sastāvs
- Metālu koncentrācija
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Šī nodaļa ir iedalīta apakšnodaļās, kurās ir konkrētas vadlīnijas dažādu tipu vielu
identificēšanai. Atslēga uz attiecīgajām nodaļām sniegta 1. attēlā.
Atslēga 1. attēlā pamatojas uz empīriskiem kritērijiem. Reģistrētājs ir atbildīgs par
visatbilstošākās nodaļas izvēli un vielas identitātes pierakstu saskaņā ar šim vielas tipam
atbilstošiem noteikumiem un kritērijiem.
Pamatnoteikums ir, ka vielas, cik tas iespējams, definē ar ķīmisko sastāvu un sastāvdaļu
identitāti. Tikai, ja tas nav tehniski realizējams, jāizmanto citi identifikatori, kā norādīts
attiecībā uz dažādiem UVCB vielu tipiem.
Ja reģistrētājs novirzās no šajā vadlīniju dokumentā esošajiem vielu
identificēšanas noteikumiem un kritērijiem, ir jāsniedz pamatojums. Vielas
identificēšanai jābūt caurskatāmai, saprotamai un jānodrošina konsekvence.

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
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1. attēls: Atslēga uz šā dokumenta nodaļām un pielikumiem ar dažādu vielu tipiem
atbilstošām vadlīnijām

Jā

Vienkomponenta
vielas
(4.2.1. nodaļa)

Nē

Daudzkomponentu
vielas
(4.2.2. nodaļa)

Viena sastāvdaļa
≥80 %?

Jā

Vai viela definējama
vienīgi ar ķīmisko
sastāvu?

Jā

Nē

Jā
Definējama ar ķīmisko
sastāvu un fizikālajiem
parametriem

Nē
UVCB vielas
(4.3.1. nodaļa)

Specifiskas UVCB vielas
(4.3.2. nodaļa)

Vielas ar mainīgu
oglekļa ķēde garumu (
4.3.2.1. nodaļa)

Vielas, kas iegūtas no
naftas vai naftai
līdzīgiem avotiem (
4.3.2.2. nodaļa)

Enzīmi
(4.3.2.3. nodaļa)

Tehniskās vadlīnijas atbilstoši vielas identificēšanas parametriem

Ķīmiskais sastāvs ir pilnīgi
definēts?

Nē

Vielas ar definētu
ķīmisko sastāvu un
citiem galvenajiem
identifikatoriem
(4.2.3. nodaļa)
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Ir jāsniedz analītisko metožu apraksts un/vai attiecīgas bibliogrāfiskās norādes par vielas
identificēšanu un attiecīgā gadījumā par piemaisījumu un piedevu identificēšanu (REACH VI
pielikuma 2.3.5., 2.3.6. un 2.3.7. iedaļa). Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai metodes
varētu atkārtot. Jāsniedz arī analītisko tehniku pielietošanas tipiskie rezultāti.

4.2. Labi definēta sastāva vielas
Labi definēta sastāva vielas nosauc saskaņā ar galveno(-ajām) sastāvdaļu(-ām). Dažu tipu
vielām ķīmiskais sastāvs vien nav pietiekams raksturošanai. Tādos gadījumos, lai vielu
identificētu, jāpievieno daži ķīmisko struktūru papildu fizikālie parametri.
Parasti mērķim jābūt iekļaut sastāvu līdz 100 %, un katrai sastāvdaļai vajadzīga pilnīga
ķīmiskā specifikācija, tostarp struktūras informācija. Vielām, kas definētas ar ķīmisko
sastāvu, ir jānošķir:


galvenā sastāvdaļa — vielas sastāvdaļa, kas nav piedeva vai piemaisījums, kas veido
ievērojamu daļu no šīs vielas un ko tāpēc izmanto vielas nosaukuma veidošanā un sīki
izstrādātā vielas identificēšanā.



piemaisījums — nejauša sastāvdaļa, kas ir ražotajā vielā. Tās izcelsme var būt no
izejvielām vai būt sekundāru vai nepabeigtu reakciju rezultāts ražošanas procesa
laikā. Kaut arī piemaisījumi ir gala produktā, tie nav pievienoti ar nodomu.



piedeva — viela, kas ar nodomu pievienota vielas stabilizēšanai.

Visas sastāvdaļas (izņemot piedevas), kas nav galvenā(-s) sastāvdaļa(-s) vien-komponenta
vielā vai daudzkomponentu vielā, uzskata par piemaisījumiem. Kaut arī dažās jomās ir
vispārēja prakse lietot terminu “pēdas”, šajā vadlīniju dokumentā ir izmantots tikai termins
“piemaisījumi”.
Dažādām sastāvdaļām ir dažādas identificēšanas prasības:


galvenās sastāvdaļas dod ieguldījumu vielas nosaukšanā, un katra galvenā sastāvdaļa
ir pilnīgi norādāma, izmantojot visus attiecīgos identifikatorus;



piemaisījumi nedod ieguldījumu vielas nosaukšanā, un tie jānorāda tikai ar
nosaukumu, CAS numuru un EK numuru un/vai molekulas formulu;



piedevas dod ieguldījumu vielas sastāvā (bet ne nosaukšanā), un tās vienmēr pilnīgi
jāidentificē.

Dažus nosacījumus izmanto, lai nošķirtu vienkomponenta un daudzkomponentu vielas:


vienkomponenta viela ir viela, kurā viena sastāvdaļa ir klāt vismaz 80 % (m/m)
koncentrācijā un kura satur līdz 20 % (m/m) piemaisījumu.

Vienkomponenta vielu nosauc saskaņā ar vienu galveno sastāvdaļu;


daudzkomponentu viela ir viela, kas sastāv no vairākām galvenajām sastāvdaļām,
kuras parasti ir koncentrācijās ≥ 10 % un < 80 % (m/m).

Daudzkomponentu vielu nosauc kā divu vai vairāku galveno sastāvdaļu reakcijas masu.
Iepriekš minētie noteikumi ir paredzēti kā vadlīnijas. Novirzes ir pieņemamas, ja ir sniegts
stingrs pamatojums.
Parasti jānorāda piemaisījumi, kuru koncentrācija ir  1 %. Tomēr piemaisījumi, kas attiecas
uz klasifikāciju un/vai PBT novērtējumu11, ir jānorāda vienmēr neatkarīgi no koncentrācijas.
Parasti informācija par sastāvu jāpapildina līdz 100 %.
Piedevas REACH regulas un CLP regulas nozīmē un šajā vadlīniju dokumentā ir reaģenti, kas

11

Vairāk informācijas par PBT novērtēšanu un attiecīgiem kritērijiem var atrast Vadlīnijās par informācijas
prasībām un ķīmiskās drošības novērtēšanu R11. nodaļā: PBT novērtēšana.
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nepieciešami vielas stabilitātes saglabāšanai. Tādējādi piedevas ir būtiska vielas sastāvdaļa,
un tās ņem vērā, veidojot vielas masas bilanci. Tomēr ārpus REACH definīcijas un šā
vadlīniju dokumenta formulējumu “piedeva” lieto arī attiecībā uz tīši pievienotām vielām ar
citām funkcijām, piemēram, pH regulatoriem vai krāsojošiem reaģentiem. Šīs tīši
pievienotās vielas nav daļa no vielas kā tādas, un tāpēc tās neņem vērā, veidojot masas
bilanci.
Maisījumi, kā definēts REACH un CLP, ir ar nodomu veidoti vielu maisījumi un tātad nav
uzskatāmi par daudzkomponentu vielām.
Konkrētas vadlīnijas par vienkomponenta vielām ir atrodamas 4.2.1. nodaļā un konkrētas
vadlīnijas par daudzkomponentu vielām ir 4.2.2. nodaļā. Par vielām, attiecībā uz kurām
vajadzīga papildu informācija (piemēram, dažiem minerāliem), vadlīnijas ir atrodamas
4.2.3. nodaļā.

4.2.1. Vienkomponenta vielas
Vienkomponenta viela ir viela, kas definēta ar tās kvantitatīvo sastāvu, kurā viena galvenā
sastāvdaļa veido vismaz 80 % (m/m).
Nosaukumu veidošanas nosacījums
Vienkomponenta vielu nosauc pēc galvenās sastāvdaļas. Principā nosaukums jādod angļu
valodā saskaņā ar IUPAC nomenklatūras noteikumiem (sk. I papildinājumu). Papildus var
sniegt citus starptautiski atzītus apzīmējumus.
Identifikatori
Vienkomponenta vielu identificē ar galvenās sastāvdaļas ķīmisko nosaukumu un citiem
identifikatoriem (iekļaujot molekulas formulu un struktūrformulu) un piemaisījumu un/vai
piedevu ķīmisko identitāti un to tipisko(-ajām) koncentrāciju(-ām) un koncentrācijas(-u)
diapazonu(-iem), kas ir pierādīti ar spektrometrisko un analītisko informāciju.
Piemērs
Galvenā sastāvdaļa

Saturs
(%)

Piemaisīju
ms

Saturs (%)

Vielas identitāte

m-ksilols

91

o-ksilols

5

m-ksilols

o-ksilols

87

m-ksilols

10

o-ksilols

Parasti galvenā sastāvdaļa ir > 80 %, un tā jānorāda ar visiem iepriekš minētajiem
parametriem. Piemaisījumi, kuru koncentrācija ir > 1 %, ir jānorāda vismaz ar vienu no
šādiem identifikatoriem: ķīmiskais nosaukums (IUPAC un/vai CAS nosaukums), CAS numurs
un EK-numurs un/vai molekulas formula. Piemaisījumus, kas ir nozīmīgi klasificēšanai
un/vai PBT novērtējumam12, vienmēr norāda ar minētajiem identifikatoriem neatkarīgi no to
koncentrācijas.
Lai pareizi piemērotu 80 % noteikumu, tīši pievienotas vielas, tādas kā pH regulatori vai
krāsvielas, nav iekļaujamas masu bilancē.

“80 % noteikums” ir piemērojams paziņojumam par jaunām vielām (Direktīva 67/548/EEK).

12

Vairāk informācijas par PBT novērtēšanu un attiecīgiem kritērijiem var atrast Vadlīnijās par informācijas
prasībām un ķīmiskās drošības novērtēšanu R11. nodaļā: PBT novērtēšana.
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To var uzskatīt kā empīrisku noteikumu. Tomēr novirze no šā 80 % noteikuma ir jāpamato.
Pamatotas novirzes iespējamie piemēri ir:


ja galvenā sastāvdaļa ir < 80 %, bet var parādīt, ka vielai ir līdzīgas fizikāli ķīmiskās
īpašības un tāds pats bīstamības profils kā citām vienkomponenta vielām ar to pašu
identitāti, kuras atbilst 80 % noteikumam;



galvenās sastāvdaļas un piemaisījumu koncentrāciju diapazons pārklāj 80 % kritēriju,
un galvenā sastāvdaļa tikai neregulāri ir ≤ 80 %.

Piemēri
Viela

Galve
nā
sastāv
daļa

Augst
ākais
saturs
(%)

Tipisk
ais
saturs
(%)

Zemāk
ais
saturs
(%)

1
2

Piemai
sījums

oksilols

90

85

65

mksilols

oksilols
mksilols

90
35

85
15

65
10

p-ksilols

Augst
ākais
saturs
(%)

Tipisk
ais
saturs
(%)

Zemāk
ais
saturs
(%)

Vielas
identitā
te

35

15

10

o-ksilols

5

4

1

o-ksilols

Galvenās sastāvdaļas un piemaisījuma koncentrāciju diapazona dēļ vielas 1 un 2 var uzskatīt par daudzkomponentu
vielām ar divām galvenajām sastāvdaļām – o-ksilolu un m-ksilolu, vai arī vai par vienkomponenta vielām. Tādā gadījumā
lēmums ir uzskatīt abas par vienkomponenta vielām un to nosaka fakts, ka o-ksilols parasti veido > 80 %.

Analītiskā informācija
Lai apstiprinātu vienkomponenta vielas struktūru, ir vajadzīgi pietiekami spektru dati. Var
būt piemērotas vairākas spektroskopijas metodes, jo īpaši ultravioletā un redzamā
starojuma absorbcijas spektroskopija (UV/Vis), infrasarkanā spektroskopija (IR),
kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopija (KMR) un masspektroskopija (MS).
Neorganiskām vielām piemērotāka var būt rentgenstaru difrakcijas (XRD), rentgenstaru
fluorescences (XRF) vai atomu absorbcijas spektrometrijas (AAS) izmantošana.
Hromatogrāfijas metodes, tādas kā gāzu hromatogrāfija (GC) vai augsti efektīvā šķidrumu
hromatogrāfija (HPLC), ir vajadzīgas vielas sastāva apstiprināšanai. Attiecīgā gadījumā var
izmantot arī citas derīgas sastāvdaļu atdalīšanas metodes.
Spektrometriskās un analītiskās metodes nepārtraukti mainās. Tāpēc reģistrētāja atbildība ir
sniegt atbilstošus spektrālos un analītiskos datus.

4.2.2. Daudzkomponentu vielas
Daudzkomponentu viela ir viela, kas definēta ar tās kvantitatīvo sastāvu, kurā vairāk nekā
vienas galvenās sastāvdaļas koncentrācija ir ≥ 10 % (m/m) un < 80 % (m/m).
Daudzkomponentu viela ir ražošanas procesa rezultāts13.
REACH prasa reģistrēt vielu, kādu to ražo. Ja ražo daudzkomponentu vielu, jāreģistrē
daudzkomponentu viela14 15. Lēmums noteikt, kādā mērā definīcija “ražošana” attiecas uz
dažādiem vielas izgatavošanas posmiem, ir atkarīgs no katra atsevišķa gadījuma. Visas

13
14
15

Atšķirība starp maisījumu un daudzkomponentu vielu ir tā, ka maisījumu iegūst, sajaucot divas vai vairākas
vielas bez ķīmiskas reakcijas. Daudzkomponentu viela ir ķīmiskas reakcijas rezultāts.
Vairākas vielas ir atbrīvotas no reģistrēšanas REACH (piemēram, IV pielikumā uzskaitītās vielas).
Šī pieeja nav piemērojama vairākām specifiskām vielām, tādām kā minerāli (sīkāk sk. 7.5. nodaļu).
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vielas, uz kurām iepriekš attiecās EINECS (piemēram, uz daudzkomponentu vielām attiecās
EINECS, ja visas atsevišķās sastāvdaļas bija uzskaitītas EINECS), kvalificējamas kā esošās
vielas. Nav vajadzīgs testēt vielu kā tādu, ja vielas bīstamības profilu var pietiekami
aprakstīt ar informāciju par atsevišķajām sastāvdaļām.
Nosaukumu veidošanas nosacījums
Daudzkomponentu vielu nosauc kā vielas kā tādas galveno sastāvdaļu reakcijas masu, t. i.,
nevis vielas izgatavošanai vajadzīgās izejvielas. Pamatformāts ir: “[galveno sastāvdaļu
nosaukumi ģenitīvā] reakcijas masa”. Ieteicams sastāvdaļu nosaukumus sniegt alfabēta
secībā un tos atdalīt ar saikli “un”. Nosaukumā ieguldījumu dod tikai galvenās sastāvdaļas,
kas parasti ir ≥ 10 %. Principā nosaukumi jāsniedz angļu valodā saskaņā ar IUPAC
nomenklatūras noteikumiem. Papildus var sniegt citus starptautiski atzītus apzīmējumus.
Identifikatori
Daudzkomponentu vielu identificē ar ķīmisko nosaukumu un vielas kā tādas
identifikatoriem, un ar sastāvdaļu kvantitatīvo un kvalitatīvo ķīmisko sastāvu (ķīmisko
identitāti, tostarp molekulas formulu un struktūrformulu), kas ir apstiprināts ar analītisko
informāciju.
Piemērs
Galvenās
sastāvdaļas

Saturs (%)

m-ksilols
o-ksilols

50
45

Piemaisīju
ms

Saturs (%)

p-ksilols

5

Vielas identitāte
m-ksilola un o-ksilola
reakcijas masa

Daudzkomponentu vielu ķīmiskais sastāvs ir zināms, un vielas identificēšanai ir nozīmīga
vairāk nekā viena sastāvdaļa. Turklāt vielas ķīmiskais sastāvs ir paredzams kā tipiskie
lielumi un diapazoni. Galvenās sastāvdaļas norāda pilnīgi ar visiem attiecīgajiem
parametriem. Tipisko koncentrāciju summa galvenajām sastāvdaļām (≥ 10 %) un
piemaisījumiem (< 10 %) ir 100 %.
Lai pareizi piemērotu 10 % un 80 % noteikumu, tīši pievienotas vielas, tādas kā pH
regulatori vai krāsvielas, nav iekļaujamas masu bilancē.
Piemaisījumi, kuru koncentrācijas ir  1 %, ir jānorāda vismaz ar vienu no šādiem
identifikatoriem: ķīmisko nosaukumu, CAS numuru un EK-numuru un/vai molekulas
formulu. Piemaisījumus, kas ir nozīmīgi klasificēšanai un/vai PBT novērtējumam, vienmēr
norāda ar minētajiem identifikatoriem neatkarīgi no to koncentrācijas.
Piemērs
Galvenā
sastāvdaļa

Augstā
kais
saturs
(%)

Tipiskai
s
saturs(
%)

Zemākai Piemaisījums
s
saturs(
%)

Augstāk
ais
saturs
(%)

Tipiskai
s
saturs(
%)

Zemāka Vielas
is
identitāte
saturs(
%)

anilīns

90

75

65

5

4

1

naftalīns

35

20

10

fenantrēns

Anilīna un
naftalīna
reakcijas
masa

Saskaņā ar šā vadlīniju dokumenta noteikumiem šī viela ir daudzkomponentu viela. Kaut arī
vienas sastāvdaļas diapazons ir > 80 %, tas novērojams tikai neregulāri, un tipiskais
sastāvs ir < 80 %.
Dažkārt ir ērti uzskatīt vielu par daudzkomponentu vielu, pat ja viena sastāvdaļa ir ≥ 80 %.
Piemēram, vielā ir divas sastāvdaļas, viena 85 % un otra 10 %, bilancē atlikums ir
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piemaisījumi. Abas sastāvdaļas dod ieguldījumu vēlamajā vielas tehniskajā efektā un ir tajā
nozīmīgas. Šajā gadījumā, neraugoties uz to, ka viena sastāvdaļa ir > 80 %, vielu var
aprakstīt kā divkomponentu vielu.
Analītiskā informācija
Gadījumos, kad par daudzkomponentu vielas sastāvu informāciju iegūst no spektru datiem,
šī informācija ir jāsniedz. Piemērotas var būt vairākas spektrālās metodes, jo īpaši
ultravioletā un redzamā starojuma absorbcijas spektroskopija (UV/Vis), infrasarkanā
spektroskopija (IR), kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopija (KMR) un
masspektroskopija (MS). Neorganiskām vielām piemērotāka var būt rentgenstaru difrakcijas
(XRD), rentgenstaru fluorescences (XRF) vai atomu absorbcijas spektroskopijas (AAS)
izmantošana.
Hromatogrāfijas metodes, tādas kā gāzu hromatogrāfija (GC) un/vai augsti efektīvā
šķidrumu hromatogrāfija (HPLC), ir vajadzīgas vielas sastāva apstiprināšanai. Attiecīgā
gadījumā var izmantot arī citas derīgas sastāvdaļu atdalīšanas metodes.
Spektrometriskās un analītiskās metodes nepārtraukti mainās. Tāpēc reģistrētāja atbildība ir
sniegt atbilstošus spektrālos un analītiskos datus.
Daudzkomponentu vielas atsevišķo sastāvdaļu reģistrēšana
Vispār, pierakstot vielas identitāti (provizoriskās) reģistrēšanas nolūkā, ir jāievēro
daudzkomponentu vielai atbilstošā pieeja (t. i., daudzkomponentu vielas reģistrēšana). Kā
atkāpe no šīs pieejas var būt atsevišķu sastāvdaļu reģistrēšana, ja tā ir pamatojama.
Iespēju novirzīties no standarta gadījuma, lai identificētu (un, iespējams, reģistrētu) vielas
atbilstoši to atsevišķajām sastāvdaļām, sniedz, ja


informācijas prasības netiek samazinātas;



ir pietiekami daudz datu, lai pamatotu pieeju reģistrēt atsevišķās sastāvdaļas, t. i., šai
pieejai salīdzinājumā ar standarta pieeju parasti nav vajadzīgi papildu testi (uz
dzīvniekiem mugurkaulniekiem);



individuālo sastāvdaļu reģistrēšana izraisa produktīvāku situāciju (t. i., novērš vielu,
kas sastāv no vienām un tām pašām sastāvdaļām, vairākas reģistrēšanas);



ir sniegta informācija par atsevišķu reakcijas masu sastāvu.

Piedāvātais elastīgums nav jāizmanto ļaunprātīgi, lai izvairītos no pieprasīto datu
sniegšanas. Piemēram, daudzkomponentu vielas “(C + D)” ar sastāvu 50 % C un 50 % D
ražošanas gadījumā ar daudzumu 1200 t/gadā šī pieeja noved pie divām reģistrēšanām,
sniedzot šādu informāciju:
viela C


daudzums 600 t/gadā



datu prasības izpildāmas kā par > 1000 tonnām (X pielikums)

viela D


daudzums 600 t/gadā



datu prasības izpildāmas kā par > 1000 tonnām (X pielikums)

Šī pieeja jāapvieno ar REACH prasību summēt vienas un tās pašas vielas daudzumus,
rēķinot uz juridisko personu. Priekšlikums ir sagatavot datu prasības šādi:


saskaitīt visus atsevišķo sastāvdaļu daudzumus (saskaņā ar vielas daudzumiem);



attiecināt uz vielas, kas satur šo sastāvdaļu, lielāko daudzumu.

Informācijas prasības jānosaka, pamatojoties uz augstāko rezultātu. Ziņošanai par
daudzumu jāņem katras atsevišķās sastāvdaļas daudzumu saskaitīšanas rezultāts. Turpmāk
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sniegti vienkāršoti piemēri, lai attēlotu šīs pieejas praktisko īstenošanu:
1. piemērs
Daudzkomponentu viela “ C+D+E” ir vienas juridiskas personas veikta procesa rezultāts,
procesā radušās atšķirīgas vielas:


1. viela: 50 % C un 25 % D, un 25 % E, 1100 t/gadā



2. viela: 50 % C un 50 % D, 500 t/gadā

Arī šajā gadījumā reakcijas produkts ir sākuma punkts: divas vielas jāreģistrē kā
daudzkomponentu vielas. Ja ievēro individuālo sastāvdaļu reģistrēšanas pieeju 16, jārīkojas
šādi:
Ziņošana par vielu D šajā gadījumā nozīmē:


daudzums: (25 % * 1100) + (50 % * 500) = 525 t/gadā

Informācijas prasību noteikšana pamatojas uz stingrāko prasību. Šajā gadījumā:
> 1000 t/gadā, jo daudzkomponentu vielas “C+D+E” kopīgais daudzums ir lielāks par
1000 t/gadā.
Piezīme: šajā piemērā vielas C un E ir jāreģistrē atbilstoši.
2. piemērs
Daudzkomponentu viela “G+H+I” ir vienas juridiskas personas veikta procesa rezultāts,
procesā radušās atšķirīgas vielas:


3. viela: 65 % G un 15 % H, un 20 % I, 90 t/gadā



4. viela: 60 % G un 40 % H, 90 t/gadā

Ziņošana par vielu G:


daudzums: (65 % * 90) + (60 % * 90) = 112,5 t/gadā

Informācijas prasību noteikšana pamatojas uz stingrāko prasību. Šajā gadījumā: > 100
t/gadā, jo sastāvdaļas G kopīgā tonnāža ir lielāka par 100 t/gadā.
Piezīme: šajā piemērā vielas H un I ir jāreģistrē atbilstoši.
Bez minētās informācijas prasības noteikšanas cits apsvērums ir veicamo jauno pētījumu
skaits (uz dzīvniekiem mugurkaulniekiem). Pirms pieņem lēmuma par stratēģiju,
potenciālajiem reģistrētājiem ir jāapsver, vai ir pietiekami daudz esošo pētījumu (uz
dzīvniekiem mugurkaulniekiem) un vai piedāvātais elastīgums novedīs pie vairāk vai mazāk
jaunas testēšanas (uz dzīvniekiem mugurkaulniekiem). Jāizvēlas tā stratēģija, kas izvairās
no jaunas testēšanas (uz dzīvniekiem mugurkaulniekiem).
Šaubu gadījumā standarta ceļam vielas identitātes pierakstā reģistrācijas nolūkā vienmēr
jābūt vielas identificēšanai, kāda tā ir ražota.

4.2.3. Definēta ķīmiskā sastāva vielas un citi galvenie identifikatori
Dažas vielas (piemēram, neorganiskie minerāli), ko var identificēt ar to ķīmisko sastāvu, ir
turpmāk jāprecizē ar papildu identifikatoriem, lai sasniegtu pašas vielas identifikāciju. Šīs
vielas var būt vienkomponenta vielas vai daudzkomponentu vielas, bet, lai nepārprotami

16

Piemērs ir paredzēts tikai, lai ilustrētu informācijas prasību izveidošanu un ziņošanu par daudzumiem. Tas
nepievēršas jautājumam, vai šajā gadījumā pieeja ir pamatojama.
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pierakstītu vielas identitāti, papildus iepriekšējās nodaļās aprakstītajiem vielas
identificēšanas parametriem ir vajadzīgi citi galvenie identifikatori,.

Piemēri
Dažiem nemetālu minerāliem (no dabiskiem avotiem vai mākslīgiem) ar unikālām
struktūrām vajadzīga arī morfoloģija un minerāla sastāvs, lai vielu identificētu
nepārprotami. Piemērs ir kaolīns (CAS 1332-58-7), kas sastāv no kaolinīta, kālija
alumīnija silikāta, laukšpata un kvarca.

Pašreizējā nanotehnoloģijas attīstība un ieskats saistītajos bīstamības efektos nākotnē var
izraisīt vajadzību pēc papildu informācijas par vielas daļiņu lielumu. Pašreizējais attīstības
stāvoklis nav pietiekami nobriedis, lai šajā dokumentā iekļautu vadlīnijas par nanoformā
esošu vielu identificēšanu.
Nosaukumu veidošanas nosacījums
Principā ir jāievēro tas pats nosaukumu veidošanas nosacījums, kas attiecas uz
vienkomponenta vielām (sk. 4.2.1. nodaļu) vai daudzkomponentu vielām (sk.
4.2.2. nodaļu).
Neorganisku minerālu sastāvdaļām var izmantot mineraloģiskos nosaukumus. Piemēram,
apatīts ir daudzkomponentu viela, kas iekļauj fosfātu minerālu grupu, ko parasti apzīmē kā
hidroksiapatītu, fluorapatītu un hlorapatītu, nosaucot atbilstoši augstām OH -, F-, vai Cl- jonu
koncentrācijām kristālā. Trīs visparastāko veidu maisījuma formula ir Ca5(PO4)3·(OH, F, Cl).
Cits piemērs ir aragonīts, viena no kalcija karbonāta īpašajām kristāliskajām struktūrām.
Identifikatori
Šos savienojumus identificē un nosauc saskaņā ar noteikumiem par vienkomponenta vielām
(sk. 4.2.1. nodaļu) vai daudzkomponentu vielām (sk. 4.2.2. nodaļu). Citi īpašie galvenie
identificēšanas parametri, kas jāpievieno, ir atkarīgi no vielas. Citu galveno identifikatoru
piemēri var būt elementu sastāvs ar spektru datiem, ar rentgenstaru difrakciju (XRD)
noskaidrota kristālu struktūra, infrasarkanās absorbcijas pīķi, uzbriešanas indekss, katjonu
apmaiņas spēja vai citas fizikālās un ķīmiskās īpašības.
Attiecībā uz minerāliem ir svarīgi apvienot elementu sastāva rezultātus ar spektru datiem,
lai identificētu mineraloģisko uzbūvi un kristālu struktūru. To pēc tam apstiprina ar
raksturīgām fizikāli ķīmiskām īpašībām, tādām kā kristālu struktūra (noskaidrota ar
rentgenstaru difrakciju) forma, cietība, uzbriešanas spēja, blīvums un/vai virsmas laukums.
Īpašo papildu identifikatoru piemērus var sniegt par īpašiem minerāliem, jo minerāliem ir
raksturīgas fizikāli ķīmiskās īpašības, kas dod iespēju pabeigt identificēšanu, piemēram,
talka ļoti zemā cietība, bentonīta uzbriešanas spēja, diatomīta formas, barīta ļoti lielais
blīvums un virsmas laukums (slāpekļa adsorbcija).
Analītiskā informācija
Jāsniedz tā pati analītiskā informācija, kas jāsniedz par vienkomponenta vielām (sk.
4.2.1. nodaļu) vai daudzkomponentu vielām (sk. 4.2.2. nodaļu). Par tām vielām, kuru
identificēšanai nepietiek ar spektru datiem, GC vai HPLC hromatogrammām, jāsniedz
informācija, kas ir citu analītisko metožu rezultāts, piemēram, rentgenstaru difrakcija
minerāliem, elementu analīze u. tml. Kritērijs ir, ka vielas struktūras apstiprināšanai
jāsniedz pietiekama informācija.
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4.3. UVCB vielas
Nezināma vai mainīga sastāva vielas, kompleksus reakcijas produktus vai bioloģiskus
materiālus (substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or
Biological materials)17, 18, 19, ko sauc arī par UVCB vielām, nevar pietiekami identificēt ar to
ķīmisko sastāvu, jo:


sastāvdaļu skaits ir relatīvi liels un/vai



sastāvs ievērojamā mērā ir nezināms un/vai



sastāva mainīgums ir relatīvi liels vai slikti prognozējams.

Tāpēc UVCB vielu identificēšanai ir vajadzīga cita veida informācija papildus tam, kas ir
zināms par to ķīmisko sastāvu.
5. tabulā ir redzams, ka galvenie identifikatori dažādu tipu UVCB vielām ir saistīti ar vielas
avotu un izmantoto procesu vai arī tie ir piederīgi grupai “citi galvenie identifikatori”
(piemēram, “hromatogrāfiskie vai citi nepārprotami raksturojumi”. 5. tabulā sniegto
identifikatoru skaits un veids pārstāv ieskatu tipu dažādībā un nav uzskatāms par
visaptverošu pārskatu. Ja, piemēram, kompleksa reakcijas produkta vai bioloģiskas
izcelsmes vielas ķīmiskais sastāvs ir zināms, viela ir jāidentificē kā vienkomponenta vai
attiecīgā gadījumā daudzkomponentu viela. Sekas vielas definēšanai kā UVCB ir, ka avota
vai procesa jebkura nozīmīga maiņa varētu novest pie atšķirīgas vielas, kas atkal jāreģistrē.
Ja reakcijas maisījums ir identificēts kā “daudzkomponentu viela”, vielu var iegūt no
atšķirīga avota un/vai atšķirīgiem procesiem tik ilgi, kamēr gala vielas sastāvs paliek
norādītajā diapazonā. Tādējādi jauna reģistrācija nebūtu vajadzīga.
Vispārējas vadlīnijas par UVCB vielām ir atrodamas 4.3.1. nodaļā, un īpašas vadlīnijas par
vielām ar mainīgu oglekļa ķēdes garumu, vielām, kas iegūtas no naftas un eļļām līdzīgiem
avotiem, un enzīmiem kā īpašiem UVCB vielu tipiem — 4.3.2. nodaļā.

4.3.1. Vispārējas vadlīnijas par UVCB vielām
Šajā vadlīniju dokumenta nodaļā sniegtas vispārējas vadlīnijas, kā UVCB vielu
identificēšanai izmantot dažus galvenos identifikatorus papildus REACH VI pielikuma (2.
iedaļas) vielas identificēšanas parametriem.
Informācija par ķīmisko sastāvu
UVCB vielas vai nu nevar nepārprotami apzīmēt ar sastāvdaļu IUPAC nosaukumu, jo visas
sastāvdaļas nevar identificēt, vai arī tās var vispārēji raksturot, bet trūkst specifiskuma īstā
sastāva mainīguma dēļ. Tāpēc, ka sastāvdaļas no piemaisījumiem nav nošķiramas, termini
“galvenās sastāvdaļas” un “piemaisījumi” nav uzskatāmi par attiecināmiem uz UVCB vielām.
Tomēr ķīmiskais sastāvs un sastāvdaļu identitāte ir jānorāda, ciktāl tie ir zināmi. Sastāva
aprakstu bieži var sniegt vispārīgākā veidā, piemēram, “lineāras taukskābes C 8-C16” vai
“spirtu etoksilāti ar spirtiem C10-C14 un 4-10 etoksilāta vienībām”. Papildus var sniegt
informāciju par ķīmisko sastāvu, pamatojoties uz labi zināmiem references paraugiem vai
standartiem, un daudzos gadījumos turklāt var izmantot indeksus un esošos kodus. Cita
vispārēja informācija par sastāvu var būt tā sauktie “nepārprotamie raksturojumi”, tas ir,
piemēram, hromatogrāfiskie vai spektru attēli, kas parāda raksturīgu pīķu sadalījuma

17
18
19

Rasmussen K, Pettauer D, Vollmer G et al. (1999) Compilation of EINECS: Descriptions and definitions used for
UVCB substances. Tox Env Chem Vol. 69, pp. 403-416.
US EPA (2005-B) Toxic Substances Control Act Inventory Registration for Combinations of two or more
substances: complex reaction products.
US EPA (2005-D) Toxic Substances Control Act Inventory Registration for Chemical Substances of Unknown or
Variable Composition, Complex Reaction Products and Biological Materials: UVCB Substances.
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izkārtojumu.
UVCB vielai visas zināmās sastāvdaļas un visas sastāvdaļas, kuru koncentrācijas ir ≥ 10 %,
ir jānorāda vismaz ar IUPAC nosaukumu angļu valodā un vēlams ar CAS numuru. Jāsniedz
arī zināmo sastāvdaļu tipiskās koncentrācijas un koncentrāciju diapazoni. Sastāvdaļas, kas
ir nozīmīgas vielas klasificēšanai un/vai PBT novērtējumam20, vienmēr jāidentificē ar
minētajiem identifikatoriem neatkarīgi no to koncentrācijas.
Nezināmas sastāvdaļas jāidentificē, cik tas iespējams, ar to ķīmiskās būtības vispārēju
aprakstu. Piedevas ir pilnībā jānorāda līdzīgā veidā tam, kas aprakstīts labi definētām
vielām.
Galvenie identificēšanas parametri — nosaukums, avots un process
Tā kā ķīmiskais sastāvs vien ir nepietiekams vielas identificēšanai, vielu vispār ir jāidentificē
ar tās nosaukumu, tās izcelsmi vai avotu un pārstrādes laikā veiktajiem vissvarīgākajiem
posmiem. Arī citas vielas īpašības var būt svarīgi identifikatori vai nu kā attiecīgie vispārējie
identifikatori (piemēram, viršanas punkts), vai arī kā izšķirošie identifikatori konkrētām vielu
grupām (piemēram, katalītiskā aktivitāte enzīmiem).
1.

Nosaukumu veidošanas nosacījums

Parasti UVCB vielas nosaukums ir avota un procesa apvienojums vispārējā formātā:
vispirms avots un pēc tam process(-i).


Vielu, kas iegūta no bioloģiskiem avotiem, identificē ar sugas nosaukumu.



Vielu, kura iegūta no avotiem, kas nav bioloģiski, identificē ar izejvielām.



Procesus identificē pēc ķīmiskās reakcijas tipa, ja iesaistīta ir jaunu molekulu sintēze,
vai kā attīrīšanas posma tipu, piemēram, ekstrahēšana, frakcionēšana, koncentrēšana
vai kā atliekviela.

Piemēri
EK numurs

EK nosaukums

296-358-2

Lavanda, Lavandula hybrida ekstr., acetilēts

307-507-9

Lavanda, Lavandula latifolia ekstr., sulfurizēts, pallādija sāls

Reakcijas produktu gadījumā EK sarakstā lieto atšķirīgus formātus, piemēram,
 EINECS Galvenā izejviela, citu izejvielu reakcijas produkts(-i)
 ELINCS Izejvielas(-u) reakcijas produkts(-i)

20

Vairāk informācijas par PBT novērtēšanu un attiecīgiem kritērijiem var atrast Vadlīnijās par informācijas
prasībām un ķīmiskās drošības novērtēšanu R11. nodaļā: PBT novērtēšana.
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Piemēri
EK numurs

EK nosaukums

232-341-8

Slāpekļpaskābe, reakcijas produkti ar 4-metil-1,3-benzoldiamīna
hidrohlorīdu

263-151-3

Taukskābes, koko-, reakcijas produkti ar dietilēntriamīnu

400-160-5

Taleļļas taukskābju reakcijas produkti ar dietanolamīnu un
borskābi

428-190-4

2,4-diamino-6-[2- (2-metil-1H-imidazol-1-il)etil]-1,3,5-triazīna
reakcijas produkti ar cianūrskābi

Šajā vadlīniju dokumentā reakcijas produktu nosaukuma vispārējais formāts ir “[izejvielu
nosaukumi ģenitīvā] reakcijas produkts”. Principā nosaukumi jāsniedz angļu valodā saskaņā
ar IUPAC nomenklatūras noteikumiem. Papildus var sniegt citus starptautiski atzītus
apzīmējumus. Ir ieteicams vārdu “reakcija” nosaukumā aizstāt ar konkrētā tipa reakciju,
kas aprakstīta vispārējā veidā, piemēram, esterificēšana vai sāļa veidošana u. tml. (sk.
turpmāk vadlīnijas par četrām īpašām UVCB apakšklasēm).
2.

Avots

Avotus var iedalīt divās grupās.
2.1. Bioloģiskas izcelsmes avoti
Bioloģiskas izcelsmes vielas jādefinē ar ģinti, sugu un dzimtu, piemēram, Pinus cembra,
Pinaceae nozīmē Pinus (ģints), cembra (suga), Pinaceae (dzimta), un attiecīgā gadījumā ar
celmu vai ģenētisko tipu. Attiecīgā gadījumā jānorāda arī vielas ekstrahēšanai izmantotie
audi vai organisma daļa, piemēram, kaulu smadzenes, aizkuņģa dziedzeris, vai auga
stublājs, sēklas vai saknes.

Piemēri
EK numurs
283-294-5

EK nosaukums
Saccharomyces cerevisiae, ext.
EK apraksts
No Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycelaceae iegūtas
ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi, tādi kā
tinktūras, cietie ekstrakti, spirtā šķīstošās eļļas, ēteriskās eļļas,
oleosveķi, terpēni, bezterpēnu frakcijas, destilāti, atliekvielas u. tml.

296-350-9

Arnica mexicana, ext.
EK apraksts
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No Arnica mexicana, Compositae iegūtas ekstraktvielas un to fizikāli
modificētie atvasinājumi, tādi kā tinktūras, cietie ekstrakti, spirtā
šķīstošās eļļas, ēteriskās eļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu
frakcijas, destilāti, atliekvielas u. tml.

2.2. Ķīmiskie vai minerālie avoti
Ķīmisko reakciju produktu gadījumā izejvielas jāapraksta ar to IUPAC nosaukumu angļu
valodā. Minerālie avoti jāapraksta vispārējos terminos, piemēram, fosfātu rūdas, boksīts,
porcelāna māli, minerālgāze, akmeņogles, kūdra.
3.

Process

Procesus identificē pēc ķīmiskās reakcijas tipa, ja ir iesaistīta jaunu molekulu sintēze, vai kā
attīrīšanas posmu tipu, piemēram, ekstrahēšana, frakcionēšana, koncentrēšana vai kā
attīrīšanas atliekvielas.
Dažām vielām, piemēram, ķīmiskajiem atvasinājumiem procesu var aprakstīt kā attīrīšanas
un sintēzes apvienojumu.
3.1

Sintēze

Starp izejvielām notiek kāda ķīmiska vai bioķīmiska reakcija, veidojot vielu. Piemēram,
Grinjāra reakcija, sulfonēšana, enzimātiska šķelšanās ar proteāzi vai lipāzi u. tml. Šim tipam
pieder arī daudzas derivatizācijas reakcijas.
Jaunsintezētām vielām, kuru ķīmisko sastāvu nevar uzdot, galvenais identifikators ir
izejvielas kopā ar reakcijas specifikāciju, t. i., ķīmiskās reakcijas tipu. Ķīmiskās reakcijas
tips norāda uz sagaidāmajām vielā esošajām molekulām. Ir vairāku veidu noslēdzošās
ķīmiskās reakcijas: hidrolīze, esterifikācija, alkilēšana, hlorēšana u. tml. Tā kā minētais
sniedz tikai vispārēju informāciju par iespējamām izgatavotajām vielām, daudzos gadījumos
pilnīgai vielas raksturošanai un identificēšanai ir nepieciešams arī hromatogrāfiskais
nepārprotamīgais raksturojums.
Piemēri
EK numurs

EK nosaukums
Linsēklu eļļa, epoksidēta, reakcijas produkti ar tetraetilēnpentamīnu

294-801-4

(2-hidroksi-4-(3-propēnoksi)benzofenona un trietoksisilāna reakcijas produkts
ar (silīcija dioksīda hidrolīzes produktu un metiltrimetoksisilānu)

401-530-9

3.2

Attīrīšana

Attīrīšanu var daudzos veidos pielietot dabiskas vai minerālu izcelsmes vielām, pie kam
nemainās sastāvdaļu ķīmiskā identitāte, bet mainās sastāvdaļu koncentrācija, piemēram,
augu audu aukstā apstrādē, kam seko ekstrahēšana ar spirtu.
Attīrīšanu var turpmāk definēt tādos procesos kā ekstrahēšana. Vielas identifikācija ir
atkarīga no procesa tipa:
o

vielām, kas iegūtas ar fizikālām metodēm, piemēram, ar attīrīšanu vai
frakcionēšanu, norāda robeždiapazonu un frakcijas parametru (piemēram,
molekulas lielumu, ķēdes garumu, viršanas punktu, gaistamības diapazonu
u. tml.);

o

vielām, kas iegūtas ar koncentrēšanu, piemēram, produktiem no metalurģiskiem
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procesiem, centrifugētām nogulsnēm, filtru atliekvielām u. tml. koncentrēšanas
posmu norāda kopā ar iegūtās vielas vispārējo sastāvu salīdzinājumā ar
izejvielu.

Piemēri
EK numurs

Volframorganiska savienojuma koncentrāts (volframa heksahlorīda
reakcijas produkts ar 2-metilpropān-2-olu, nonilfenolu un pentān-2,4dionu)

408-250-6

o

EK nosaukums

Attiecībā uz specifiskas reakcijas atliekvielām, piemēram, izdedžiem, darvām un
smagajām frakcijām procesa apraksts ir jāsniedz kopā ar gala produkta vispārējo
sastāvu.;

Piemēri
EK numurs
283-659-9

EK nosaukums
Alva, kausēšanas atliekvielas
EK apraksts
Viela, kas radusies alvas un tās sakausējumiem, kuri iegūti no primāriem
un sekundāriem avotiem un tai skaitā otrreizējā pārstrādē iegūti
rūpniecības starpprodukti. Sastāv galvenokārt no alvas savienojumiem un
var saturēt citu krāsaino metālu un to savienojumu atliekvielas.

293-693-6

Sojas pupu milti, proteīnu ekstr. atliekvielas
EK apraksts
Blakusprodukts, kas satur galvenokārt ogļhidrātus, iegūts attaukotu sojas
pupu ekstrahēšanā ar etanolu.

o

Par ekstraktiem sniedz ekstrakcijas metodi, izmantoto šķīdinātāju un citus
attiecīgos nosacījumus, piemēram, temperatūru diapazonu.

o

Par kombinētu pārstrādi papildus informācijai par avotu norāda katru procesa
posmu (vispārējā veidā). Šī kombinētā pārstrāde ir īpaši svarīga ķīmisko
atvasinājumu gadījumā.

Piemēri
o

Augu vispirms ekstrahē, ekstraktu destilē, un auga ekstrakta destilētās frakcijas
tiek izmantotas ķīmisku atvasinājumu iegūšanai. Iegūto vielu var turpmāk attīrīt.
Attīrītais produkts beidzot var būt labi definējams ar tā ķīmisko sastāvu, un nav
nepieciešams identificēt vielu kā UVCB. Ja produktu tomēr vēl uzskata par UVCB,
kombinēto pārstrādi var aprakstīt kā “auga ekstrakta destilētās frakcijas attīrīts
ķīmiskais atvasinājums”.
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o

Ja ekstrakta turpmākā pārstrāde iekļauj tikai atvasinājumu fizikālu iegūšanu,
sastāvs mainās, bet bez jaunu molekulu tīšas sintēzes. Tomēr sastāva izmaiņas
rada atšķirīgu vielu, piemēram, auga ekstrakta destilātu vai nogulsnes.

o

Naftas produktu iegūšanai ķīmisko atvasinājumu gatavošanu un frakcionēšanu
bieži izmanto apvienojumā. Piemēram, naftas destilācijā, kam seko krekings,
rodas izejvielas frakcija un arī jaunas molekulas. Tādējādi minētajā gadījumā
jāidentificē abi procesa veidi vai destilāts jānorāda kā krekinga izejviela. Jo īpaši
tas attiecas uz naftas atvasinājumiem, kas bieži rodas procesu apvienojumā.
Tomēr naftas vielu identificēšanai var izmanto atsevišķu īpašu sistēmu (sk.
4.3.2.2. nodaļu).

Tā kā ekstrakta ķīmiskais atvasinājums nesatur tās pašas sastāvdaļas kā sākotnējais
ekstrakts, to uzskata par atšķirīgu vielu. Kā šā noteikuma sekas ir secinājums, ka
identifikācija pēc nosaukuma un apraksta novirzās no agrākā EINECS nosaukuma un
apraksta. EINECS saraksta izveidošanas laikā ekstrakti no atšķirīgiem procesiem,
atšķirīgiem šķīdinātājiem un pat fizikālie vai ķīmiskie atvasinājumi bieži tika ievietoti zem
viena ieraksta. Tomēr saskaņā ar REACH šīs vielas jāreģistrē kā atsevišķas vielas.
4.

Citi vielas identificēšanas parametri

Bez ķīmiskā nosaukuma, avota un procesa specifikācijas par UVCB vielu jāiekļauj jebkura
cita attiecīga informācija, kā prasīts REACH VI pielikuma 2. iedaļā.
Citi identificēšanas parametri var būt jo īpaši svarīgi specifiskiem UVCB vielu tipiem. Citi
papildu identifikatori var būt:
o

ķīmiskā sastāva vispārējs apraksts;

o

hromatogrāfiskais nepārprotamīgais raksturojums vai citi nepārprotamīgo
raksturojumu veidi;

o

references materiāls (piemēram, ISO);

o

fizikāli ķīmiskie parametri (piemēram, viršanas punkts);

o

krāsas indeksa skaitlis;

o

AISE numurs.

Īpašas vadlīnijas par noteikumiem un kritērijiem, kā UVCB vielu identificēšanai lietot
nosaukumu, informāciju par avotu un procesu, par dažādiem avotu un procesu veidiem ir
iekļauta turpmāk. Turpmākajos punktos ir aprakstīti četri UVCB vielu apakštipi kā bioloģisko
vai ķīmisko/minerālu avotu un procesu (sintēzes vai attīrīšanas) apvienojums.
UVCB 1. apakštips, kur avots ir bioloģisks un process ir sintēze
Bioloģiskas vielas var modificēt (bio)ķīmiskā pārstrādē, lai iegūtu sastāvdaļas, kas nav
bijušas izejvielā, piemēram, augu ekstraktu ķīmiskos atvasinājumus vai ekstraktu
enzimātiskās apstrādes produktus. Piemēram, proteīnus var hidrolizēt ar proteāzi, lai iegūtu
oligopeptīdus, vai koksnes celulozi var karboksilēt, lai iegūtu karboksimetilcelulozi (KMC).
Arī fermentācijas produkti var būt piederīgi šim UVCB apakštipam. Piemēram, brāga ir
cukura fermentācijas produkts, kas salīdzinājumā ar cukuru satur daudzas atšķirīgas
sastāvdaļas. Ja fermentācijas produktus turpmāk attīra, vielas beidzot var kļūt pilnībā
identificējamas pēc to ķīmiskā sastāva un vairs nav jāidentificē kā UVCB vielas.
Enzīmi ir īpaša vielu grupa, ko var iegūt no bioloģiskas izcelsmes avota ar ekstrahēšanu un
turpmāku attīrīšanu. Kaut arī avotu un procesu var norādīt detalizēti, tas nedod specifisku
informāciju par enzīmu. Šīm vielām lietojama īpaša klasificēšanas, nosaukšanas un
identificēšanas sistēma (sk. 4.3.2.3. nodaļu).
Vielas identificēšanai norāda noslēdzošo procesa posmu un/vai cits procesa posms, kas ir
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nozīmīgs vielas identitātes noteikšanai.
Ķīmiskā procesa apraksts ir procesa veida vispārējs apraksts (esterifikācija, hidrolīze
sārmainā vidē, alkilēšana, hlorēšana, aizvietošana u. tml.) kopā ar procesa attiecīgajiem
apstākļiem.
Bioķīmiskā procesa apraksts var būt katalītiskas reakcijas vispārējs apraksts kopā ar
reakciju katalizējošā enzīma nosaukumu.
Par vielām, kas iegūtas fermentācijā vai no sugu (audu) kultūrām, jāsniedz fermentējošā
suga, fermentācijas tips un vispārējie apstākļi (periodiska vai nepārtraukta, aeroba,
anaeroba, bezskābekļa, temperatūra, pH u. tml.,) kopā ar jebkuriem turpmākiem procesa
posmiem, kas veikti fermentācijas produktu izolēšanai, piemēram, centrifugēšana,
nogulsnēšana, ekstrahēšana u. tml.. Ja šīs vielas turpmāk attīra, var rasties frakcija,
koncentrāts vai atliekviela. Šīs turpmāk pārstrādātās vielas identificē turpmāko procesa
posmu papildu aprakstā.
UVCB 2. apakštips, kur avots ir ķīmisks vai minerāls un process ir sintēze
UVCB vielas, kas no ķīmiskiem vai minerālu avotiem iegūtas procesā, kurā tiek sintezētas
jaunas molekulas, ir “reakcijas produkti”. Ķīmisko reakciju produktu piemēri ir
esterificēšanas, alkilēšanas vai hlorēšanas produkti. Bioķīmiskās reakcijas, lietojot izolētus
enzīmus, ir īpaši ķīmisko reakciju veidi. Tomēr, ja veic sarežģītu bioķīmiskas sintēzes ceļu,
izmantojot veselus mikroorganismus, radušos vielu ir labāk uzskatīt par fermentācijas
produktu un to identificēt atbilstoši fermentācijas procesam un fermentējošai sugai nevis
atbilstoši izejvielai (sk. UVCB 4. apakštipu).
Ne katrs reakcijas produkts ir automātiski norādāms kā UVCB. Ja reakcijas produktu var
pietiekami definēt ar ķīmisko sastāvu (iekļaujot zināmu mainīgumu), priekšroka jādod
identificēšanai kā daudzkomponentu vielai (sk. 4.2.2. nodaļu). Vienīgi, ja reakcijas produkta
sastāvs nav pietiekami zināms vai slikti prognozējams, viela jāidentificē kā UVCB viela
(“reakcijas produkts”). Reakcijas produkta identificēšana pamatojas uz reakcijas izejvielām
un uz (bio)ķīmiskās reakcijas procesu, kurā vielu iegūst.

Piemēri
EK numurs

EINECS nosaukums

CAS numurs

294-006-2

Nonāndionskābe, reakcijas produkti ar 2-amino-2-metil-1- 91672-02-5
propanolu

294-148-5

Formaldehīds, reakcijas produkti ar dietilēnglikolu un
fenolu

91673-32-4

Reakcijas produktu galvenais identifikators ir ražošanas procesa apraksts. Vielas
identificēšanai norāda pēdējo vai visbūtiskāko procesa posmu. Ķīmiskā procesa apraksts ir
procesa veida vispārējs apraksts (piemēram, esterifikācija, hidrolīze sārmainā vidē,
alkilēšana, hlorēšana, aizvietošana u. tml.) kopā ar būtiskajiem procesa apstākļiem.
Bioķīmisku procesu apraksta ar reakcijas tipu kopā ar reakciju katalizējošā enzīma
nosaukumu.
UVCB 3. apakštips, kur avots ir bioloģisks un process ir attīrīšana
Bioloģiskas izcelsmes UVCB vielas, kas radušās attīrīšanas procesā, kurā tīši nav radītas
jaunas molekulas, var būt piemēram, ekstrakti, ekstrakta frakcijas, ekstrakta koncentrāti,
attīrīts ekstrakts vai procesa bioloģiskas izcelsmes atliekvielas.
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Kad ekstraktu apstrādā tālāk, viela vairs nav identiska ar ekstraktu, bet ir kļuvusi par citu
vielu, kas piederīga citam UVCB apakštipam, piemēram, ekstrakta frakcija vai atliekviela.
Šīs vielas norāda ar papildu (turpmākas) apstrādes parametriem. Ja ekstraktu modificē
ķīmiskās vai bioķīmiskās reakcijās, kurās veidojas jaunas molekulas (atvasinājumi), vielas
identificēšanai izmanto vadlīnijas par UVCB 2. apakštipu vai 4.2. nodaļu par labi definētu
vielu.
Šai turpmāk apstrādātu ekstraktu nošķiršanai var būt sekas, ka jaunais nosaukums un
apraksts būs atšķirīgs no nosaukuma un apraksta EINECS sarakstā. Saraksta izveidošanas
laikā tāda nošķiršana nebija izdarīta, un visus ekstraktu veidus ar atšķirīgiem šķīdinātājiem
un turpmākiem procesa posmiem varēja iekļaut vienā ierakstā.
Šā tipa UVCB vielām pirmais galvenais identifikators ir tā organisma dzimta, ģints un suga,
kurš ir vielas izcelsmes organisms. Attiecīgā gadījumā jānorāda vielas ekstrahēšanā
izmantotā organisma daļa vai audi, piemēram, kaulu smadzenes, aizkuņģa dziedzeris, vai
stublājs, sēklas vai saknes. Mikrobioloģiskas izcelsmes vielām jādefinē sugas celms un
ģenētiskais tips.
Ja UVCB viela ir iegūta no atšķirīgām sugām, to uzskata par atšķirīgu vielu, pat ja ķīmiskais
sastāvs varētu būt līdzīgs.

Piemēri
EK numurs

EINECS nosaukums

290-977-1

Oksidēts sandalkoka (Haematoxylon campechianum) ekstrakts
EK apraksts
Šī viela ir identificēta krāsas indeksā pēc krāsas indeksa sastāvdaļas Nr.
C.I. 75290, oksidēts.

282-014-9

Aizkuņģa dziedzera ekstrakti, deproteinēti

Otrs galvenais identifikators ir vielas apstrāde, piemēram, ekstrahēšanas process,
frakcionēšana, tīrīšana vai koncentrēšanas process, vai process, kas ietekmē atlikumvielas
sastāvu. Tādējādi ekstraktu tīrīšanas, kas veiktas atšķirīgos procesos, piemēram, lietojot
atšķirīgus šķīdinātājus vai atšķirīgus attīrīšanas posmus, rezultātā dos atšķirīgas vielas.
Jo vairāk posmu pielieto attīrīšanai, jo iespējamāka kļūst vielas definēšana pēc tās ķīmiskā
sastāva. Tādā gadījumā atšķirīgu sugu izejvielu avoti vai atšķirīgas procesa modifikācijas
automātiski nenoved pie atšķirīgas vielas.
Bioloģiskas izcelsmes vielu galvenais identificēšanas parametrs ir būtisko procesu apraksts.
Ekstraktiem ekstrahēšanas procesu apraksta līdz vielas identificēšanai būtisku detaļu
līmenim. Norāda vismaz izmantoto šķīdinātāju.
Ja vielas izgatavošanai izmanto turpmākus procesa posmus, tādus kā frakcionēšana vai
koncentrēšana, tad apraksta būtisko procesa posmu apvienojumu, piemēram,
ekstrahēšanas un frakcionēšanas apvienojumu, iekļaujot robeždiapazonus.
UVCB 4. apakštips, kur avots ir ķīmisks vai minerāls un process ir attīrīšana
Nebioloģiskas izcelsmes vielas, t. i., vielas, kuru izcelsmes avoti ir minerāli, rūdas,
dabasgāze un jēlnafta vai citas ķīmiskās rūpniecības izejvielas un kuras radušās pārstrādē
bez tīši veiktām ķīmiskām reakcijām, var būt (attīrītas) frakcijas, koncentrāti vai šo procesu
atliekvielas.
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Akmeņogles un jēlnaftu izmanto destilācijas un gazifikācijas procesos, lai ražotu ļoti dažādas
vielas, piemēram, naftas vielas un kurināmā gāzes u. tml. un arī atliekvielas, tādas kā
darvas un izdedži. Ļoti bieži destilēto vai citādi frakcionēto produktu nekavējoties pārstrādā
tālāk, iekļaujot ķīmiskās reakcijas. Tādos gadījumos vielas identificēšanai ievēro vadlīnijas,
kas sniegtas attiecībā uz UVCB 2. apakštipu, jo process ir būtiskāks nekā avots.
Naftas produktiem izmanto īpašu identificēšanas sistēmu (sk. 4.3.2.2. nodaļu). Vielas, uz
kurām attiecas minētā sistēma, iekļauj frakcijas un ķīmisko reakciju produktus.
Citas UVCB 4. apakštipa vielas iekļauj rūdas, rūdu koncentrātus un izdedžus, kas satur
dažādus metālu daudzumus, ko var ekstrahēt metalurģiskā pārstrādē.
Minerālus, tādus kā bentonīts vai kalcija karbonāts var pārstrādāt piemēram, šķīdinot skābē
un/vai ķīmiski izgulsnējot, vai sorbējot jonu apmaiņas kolonnās. Ja ķīmiskais sastāvs ir
pilnīgi definēts, minerāli jāidentificē saskaņā ar vadlīnijām 4.2. nodaļas atbilstošā daļā. Ja
minerālus pārstrādā vienīgi ar mehāniskām metodēm, piemēram, ar malšanu, sijāšanu,
centrifugēšanu, flotāciju u. tml., tad uzskata, ka tie vēl ir tādi paši kā minerāli, kas izrakti.
Minerālus, kas ir iegūti ražošanas procesā, var identificēšanas nolūkā21 uzskatīt, ka tie ir tādi
paši kā to dabā sastopamais ekvivalents ar nosacījumu, ka sastāvs ir līdzīgs un toksicitātes
profils identisks
Nebioloģiskas izcelsmes vielu galvenais identificēšanas parametrs ir būtiskā(-o) procesa
posma(-u) apraksts.
Par frakcijām frakcionēšanas procesu apraksta ar parametriem un izolētās frakcijas
robeždiapazonu, pievienojot iepriekšējo procesa posmu aprakstu, ja tie ir būtiski.
Attiecībā uz koncentrēšanas posmu sniedz procesa veidu piemēram, iztvaicēšana,
izgulsnēšana u. tml. un norāda galveno sastāvdaļu sākuma koncentrācijas attiecību pret
beigu koncentrāciju papildus informācijai par iepriekšējo(-iem) procesa posmu(-iem).
Galvenais identificēšanas parametrs nebioloģiskas izcelsmes atlikumvielām ir tā procesa
apraksts, kurā atkritumviela radusies. Process var būt jebkura fizikāla reakcija, kurā rodas
atkritumvielas, piemēram, attīrīšana, frakcionēšana, koncentrēšanas process.
Analītiskā informācija
Gadījumos, kad spektru dati sniedz informāciju par UVCB vielas sastāvu, šī informācija ir
jānorāda. Spektru iegūšanai izmanto vairākas spektroskopijas metodes (UV/Vis,
infrasarkano spektroskopiju, kodolmagnētisko rezonansi vai masspektroskopiju). Metodes
un ieskati par šo metožu izmantošanu nepārtraukti mainās. Tāpēc reģistrētāja atbildība ir
sniegt atbilstošus spektru datus.
Vielas sastāva raksturošanai sniedz hromatogrammu, ko var izmantot kā vielai
nepārprotamu raksturojumu. Attiecīgā gadījumā var izmantot arī citas derīgas sastāvdaļu
atdalīšanas metodes.

4.3.2. Specifiski UVCB vielu tipi
Šajā iedaļā sniegtas vadlīnijas par UVCB vielu specifiskām grupām: vielām ar mainīgu
oglekļa atomu ķēdes garumu (4.3.2.1), vielām, kas iegūtas no naftas vai naftai līdzīgiem
avotiem (4.3.2.2), un enzīmiem (4.3.2.3).
4.3.2.1

Vielas ar mainīgu oglekļa atomu ķēdes garumu

Šī UVCB vielu grupa iekļauj garas alkilķēdes vielas ar mainīgu oglekļa ķēdes garumu,

21

Viena un tā pati pieeja dabā sastopamu un ķīmiski iegūtu minerālu identificēšanai obligāti nenozīmē, ka
juridiskās prasības (piemēram, atbrīvojums no reģistrācijas) ir tās pašas.
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piemēram, parafīnus un olefīnus. Šīs vielas iegūst no dabīgajiem taukiem vai eļļām vai arī
ražo sintētiski. Dabīgo tauku izcelsme ir augi vai dzīvnieki. No augiem iegūtām vielām ar
garu oglekļa ķēdi parasti ir vienīgi pāru skaita oglekļa atomu ķēdes, bet no dzīvnieku
avotiem iegūtās vielas ar garu oglekļa ķēdi iekļauj arī (dažas) nepāra skaita oglekļa ķēdes.
Sintētiski iegūtas vielas ar garu oglekļa ķēdi var iekļaut visu oglekļa virkņu diapazonu —
pāru un nepāru skaita.
Identifikatori un nosaukumu veidošanas nosacījums
Grupā iekļautas vielas, kuru atsevišķajām sastāvdaļām ir kopīga struktūras iezīme: viena
vai vairākas garas ķēdes alkilgrupa(-s), kam bieži piesaistīta funkcionālā grupa. Sastāvdaļas
savā starpā atšķir viena vai vairākas šādas alkilķēdei raksturīgās iezīmes:
o

oglekļa ķēdes garums (oglekļa atomu skaits)

o

piesātinājums

o

struktūra (lineāra vai sazarota)

o

funkcionālās grupas novietojums

Sastāvdaļu ķīmisko identitāti var pietiekami aprakstīt un sistemātiski nosaukt, izmantojot
šādus trīs deskriptorus:
o

alkildeskriptoru, kas apraksta alkilgrupas(-u) oglekļa atomu skaitu oglekļa
ķēdē(-s);

o

funkcionalitātes deskriptoru, kas identificē vielas funkcionālo grupu,
piemēram, amīngrupu, amonija grupu, karboksilgrupu;

o

sāļa deskriptoru, jebkura sāļa katjona/anjona, piemēram, nātrija (Na+),
karbonāta (CO32-), hlorīda (Cl-) deskriptoru.

Alkildeskriptors
o

Parasti alkildeskriptors Cx-y attiecas uz piesātinātām lineārām alkilķēdēm, kas
iekļauj alkilķēdes no x līdz y, piemēram, C8-12 atbilst C8, C9, C10, C11 un C12.

o

Jānorāda, vai alkildeskriptors attiecas vienīgi uz pāru vai nepāru skaita
alkilķēdēm, piemēram, C8-12 (pāru skaita)

o

Jānorāda, vai alkildeskriptors attiecas (arī) uz sazarotām alkilķēdēm, piemēram,
C8-12 (sazarotas ķēdes) vai C8-12 (lineāras un sazarotas ķēdes)

o

Jānorāda, vai alkildeskriptors attiecas (arī) uz nepiesātinātām alkilķēdēm,
piemēram, C12-22 (C18 nepiesātināta ķēde)

o

Šaurākais alkilķēdes garuma sadalījums neiekļauj plašāko un otrādi, piemēram,
C10-14 neatbilst C8-18

o

Alkildeskriptors var arī attiekties uz alkilķēdes avotu, piemēram, kokoseļļu vai
taukiem. Tomēr oglekļa ķēdes garuma sadalījumam jāatbilst virkņu garumam
šajā avotā.

Iepriekš aprakstītā sistēma jāizmanto, lai aprakstītu vielas ar mainīgu oglekļa ķēdes
garumu. Tā nav piemērota labi definētām vielām, ko var definēt ar noteiktu ķīmisko
struktūru.
Informācija par alkildeskriptoru, funkcionalitātes deskriptoru un sāļa deskriptoru ir pamats
šā tipa UVCB vielu nosaukšanai. Turklāt, lai precīzāk identificētu vielu, noderīga var būt
informācija par avotu un procesu.
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Piemēri
Deskriptori

Nosaukums

Alkildeskriptors
Funkcionalitātes
deskriptors

Alkilķēdes garums C10-18
Taukskābes (karbonskābes)
Kadmija sāļi

taukskābju (C10-18) kadmija
sāļi

di-C10-18-alkildimetil
amonija

di-C10-18-alkildimetilamonija
hlorīds

Sāļa deskriptors
Alkildeskriptors
Funkcionalitātes
deskriptors

hlorīds

Sāļa deskriptors
Alkildeskriptors
Funkcionalitātes
deskriptors

trimetiltauku-alkilamonija
hlorīds
hlorīds

trimetiltauku
alkilamonijahlorīds

Sāļa deskriptors

4.3.2.2

No naftas vai naftai līdzīgiem avotiem iegūtas vielas

Vielas, kas iegūtas no naftas vai naftai līdzīgiem avotiem (piemēram, akmeņoglēm) ir vielas
ar ļoti sarežģītu un mainīgu vai daļēji nedefinētu sastāvu. Šajā nodaļā naftas vielas ir
izmantotas, lai parādītu, kā identificēt šo UVCB vielu īpašo tipu. Tomēr šo pašu pieeju var
izmantot citām vielām, kas iegūtas no naftai līdzīgiem avotiem, tādiem kā akmeņogles.
Naftas pārstrādes rūpniecībā izmantojamās izejvielas var būt jēlnafta vai kāds konkrēts
pārstrādes maisījums, kas iegūts vienā vai vairākos procesos. Gatavo izstrādājumu sastāvs
ir mainīgs atkarībā no ražošanā izmantotās jēlnaftas (jo jēlnaftas sastāvs ir mainīgs atkarībā
no izcelsmes vietas) un no sekojošiem pārstrādes procesiem. Tādējādi naftas vielu
sastāvam raksturīgs ir dabisks no procesa neatkarīgs mainīgums 17.
1.

Nosaukumu veidošanas nosacījums

Naftas vielu identificēšanai ir ieteicams nosaukumu sniegt saskaņā ar izveidoto
nomenklatūras sistēmu22. Nosaukums parasti sastāv no pārstrādes procesa, destilācijas
maisījuma avota un vispārējā sastāva vai raksturojuma. Ja viela satur > 5 % (m/m)
četrlocekļu lūdz sešlocekļu kondensētu gredzenu aromātiskos ogļūdeņražus, šī informācija ir
iekļaujama aprakstā. Naftas vielām ar EINECS numuru izmanto EK sarakstā doto numuru.
2.

Identifikatori

Termini un definīcijas naftas vielu identificēšanai parasti iekļauj destilācijas maisījuma
avotu, pārstrādes procesu, vispārējo sastāvu, oglekļa atomu skaitu, viršanas diapazonu vai
citu piemērotu fizikālo raksturlielumu un pārsvarā esošo ogļūdeņražu tipu 21.
Jāsniedz identificēšanas parametri saskaņā ar REACH VI pielikuma 2. iedaļu. Ir atzīts, ka
naftas vielas ražo atbilstoši veiktspējas specifikācijām, nevis sastāva specifikācijām. Tāpēc,
lai iespējami skaidri identificētu naftas vielu, tādi raksturlielumi kā nosaukums, oglekļa
ķēdes garumu diapazons, viršanas punkts, viskozitāte, robežlielumi un citas fizikālās

22

US EPA (1978) TSCA PL 94-469 Candidate list of chemicals substances Addendum I. Generic terms covering
petroleum refinery process streams. US EPA, Office of Toxic Substances, Washington DC 20460.
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īpašības parasti ir noderīgākas nekā informācija par sastāvu.
Kaut arī ķīmiskais sastāvs nav UVCB vielu primārais identifikators, zināmās galvenās
sastāvdaļas (≥ 10 %) norāda un sastāvu apraksta vispārējos terminos, piemēram,
molekulmasas diapazons, alifātiskie vai aromātiskie ogļūdeņraži, hidrogenēšanas pakāpe un
cita būtiska informācija. Turklāt katru citu mazākas koncentrācijas sastāvdaļu, kurai ir
ietekme uz bīstamības klasifikāciju, identificē pēc nosaukuma un tipiskās koncentrācijas.
4.3.2.3

Enzīmi

Enzīmus visbiežāk iegūst mikroorganismu fermentācijā, bet dažkārt arī tiem ir augu vai
dzīvnieku izcelsme. Šķidrais enzīmu koncentrāts, kas radies fermentācijā vai ekstrahēšanā
ar turpmākiem attīrīšanas posmiem, bez ūdens satur aktīvu enzīmu proteīnu un citas
sastāvdaļas, tostarp fermentācijas atliekvielas, t. i., proteīnus, peptīdus, aminoskābes,
ogļhidrātus, lipīdus un neorganiskos sāļus.
Enzīma proteīns kopā ar citām sastāvdaļām, kas radušās fermentācijas vai ekstrahēšanas
procesā, bet neskaitot ūdeni, ko var atdalīt, neietekmējot enzīmu proteīna stabilitāti un
nemainot tā sastāvu, identificēšanas nolūkiem jāuzskata par vielu.
Enzīma viela parasti satur 10-80 % (m/m) enzīma proteīna. Citas sastāvdaļas procentuāli
mainās un ir atkarīgas no izmantotā iegūšanas organisma, fermentācijas vides un
fermentācijas procesa operacionālajiem parametriem, kā arī no enzīma proteīnam
izmantotās attīrīšanas, bet sastāvs parasti ir turpmāk sniegtajā tabulā norādītajos
diapazonos.

Aktīvais enzīma proteīns

10–80 %

Citi proteīni + peptīdi un aminoskābes

5-55 %

Ogļhidrāti

3-40 %

Lipīdi

0-5 %

Neorganiskie sāļi

1-45 %

Kopā

100 %

Enzīma viela ir jāuzskata par “UVCB vielu” tās mainīguma un daļēji nezināmā sastāva dēļ.
Enzīma proteīns jāuzskata par UVCB vielas sastāvdaļu. Augstas tīrības pakāpes enzīmus var
identificēt kā labi definēta sastāva vielas (vienkomponenta vai daudzkomponentu), un tie
atbilstoši jāidentificē.
Atbilstoši EINECS enzīmu galvenais identifikators ir katalītiskā aktivitāte. Enzīmus uzskaita
vispārējos ierakstos bez turpmākas specifikācijas vai īpašos ierakstos, norādot avota
organismu vai substrātu.
Piemēri
EK numurs

EINECS nosaukums

CAS numurs

278-547-1

Proteināze, Bacillus neutral

76774-43-1

278-588-5

Proteināze, Aspergillus
neutral

77000-13-6
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254-453-6

Elastāze (cūkas aizkuņģa
dziedzeris)

39445-21-1

262-402-4

Mannanāze

60748-69-8

Eiropas Komisijas pasūtīts enzīmu pētījums ierosināja identificēt enzīmus atbilstoši
starptautiskajai enzīmu nomenklatūras sistēmai IUBMB — Starptautiskā Bioķīmijas un
molekulārās bioloģijas apvienība (International Union of Biochemistry and Molecular
Biology).23 Šī pieeja ir pārņemta šajā vadlīniju dokumentā un dod iespēju sistemātiskākai,
detalizētākai un aptverošākai enzīmu identificēšanai salīdzinājumā ar EINECS.
1.

Nosaukumu veidošanas nosacījums

Enzīmus nosauc saskaņā ar IUBMB nomenklatūras nosacījumiem.
IUBMB klasificēšanas sistēma paredz nepārprotamu četrciparu numuru katram enzīma
tipam un katalītiskajai funkcijai (piemēram, 3.2.1.1 -amilāzei)24. Katrs numurs var iekļaut
enzīmus ar atšķirīgu aminoskābju sekvenci un izcelsmi, bet enzīmu funkcionalitāte ir
identiska. Nosaukums un numurs no IUBMB nomenklatūras ir jāizmanto vielas
identificēšanai. IUBMB nomenklatūrā enzīmi klasificēti sešās galvenajās grupās:
1. Oksidoreduktāzes
2. Transferāzes
3. Hidrolāzes
4. Liāzes
5. Izomerāzes
6. Ligāzes

Lai ilustrētu ierakstu saskaņā ar IUBMB nomenklatūru, tiek sniegts šāds piemērs:
EK 3.4.22.33
Pieņemtais nosaukums:
Reakcija:

augļu bromelaīns

proteīnu hidrolīze, kurai ir plašs specifiskums attiecībā uz peptīda saitēm. Bz-

Phe-Val-Arg NHMec ir labs sintētiskais substrāts, bet nav iedarbības uz Z-Arg-Arg-NHMec
(salīdzinot ar stublāja bromelaīnu)
Cits(-i) nosaukums(-i):
sulas bromelaīns, ananāze, bromelāze, bromelīns,
ekstranāze, sulu bromelaīns, pināze, ananasa enzīms, traumanāze; augļu bromelaīns FA2
Komentāri:
Iegūts no ananāsa auga, Ananas comosus. Niecīgā mērā to inhibē
cāļu cistatīns. Cita cisteīna endopeptidāze ar līdzīgu iedarbību uz mazu molekulu
substrātiem, pingvinaīns (agrāk EK 3.4.99.18), ir iegūts no radniecīga auga, Bromelia

23

24

UBA (2000) Umweltbundesamt Austria. Collection of Information on Enzymes. Final report. Co-operation
between Federal Environment Agency Austria and Inter-University Research Center for Technology, Work and
Culture (IFF/IFZ). Contract No B4-3040/2000/278245/MAR/E2.
Terminus “EK numurs” (≡ Enzīmu komisijas numurs) un “IUBMB numurs” bieži izmanto kā sinonīmus. Lai
novērstu pārpratumus, IUBMB četrciparu kodam ir ieteicams izmantot terminu “IUBMB numurs”.
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pinguin, bet pingvinaīns atšķiras no augļu bromelaīna ar to, ka pingvinaīnu inhibē cāļu
cistatīns [4]25. Peptidāzes grupa C126 (papaīna grupa). Agrāk EK 3.4.22.5 un iekļauts
reģistra numurā EK 3.4.22.4, CAS reģistra numurs: 9001-00-7
Saites uz citām datubāzēm:
BRENDA (http://www.brenda-enzymes.org/)
EXPASY (http://enzyme.expasy.org/EC/3.4.22.33)
MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk/index.shtml)
Vispārējas atsauces:
Sasaki, M., Kato, T. and Iida, S. Antigenic determinant common to four kinds of thiol
proteases of plant origin. J. Biochem. (Tokyo) 74 (1973) 635-637. [PMID: 4127920]
Yamada, F., Takahashi, N. and Murachi, T. Purification and characterization of a proteinase
from pineapple fruit, fruit bromelain FA2. J. Biochem. (Tokyo) 79 (1976) 1223-1234. [PMID:
956152]
Ota, S., Muta, E., Katanita, Y. and Okamoto, Y. Reinvestigation of fractionation and some
properties of the proteolytically active components of stem and fruit bromelains. J. Biochem.
(Tokyo) 98 (1985) 219-228. [PMID: 4044551]

Enzīmu klasificēšanas piemēri saskaņā ar IUBMB sistēmu
(http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html)
Proteāzes numurē pēc šādiem kritērijiem:
3.

Hidrolāzes

3.4

Iedarbojas uz peptīda saitēm (peptidāzes), ar apakšklasēm:

3.4.1

α-Aminoacilpeptīdu hidrolāzes (tagad reģistra numurā EK 3.4.11)

3.4.2

Peptidilaminoskābju hidrolāzes (tagad reģistra numurā EK 3.4.17)

3.4.3

Dipeptīdu hidrolāzes (tagad reģistra numurā EK 3.4.13)

3.4.4

Peptidilpeptīdu hidrolāzes (tagad pārklasificētas reģistra numurā EK 3.4)

3.4.11

Aminopeptidāzes

3.4.12

Peptidilaminoskābju hidrolāzes vai acilaminoskābju hidrolāzes (tagad
pārklasificētas reģistra numurā EK 3.4)

3.4.13

Dipeptidāzes

3.4.14

Dipeptidil-peptidāzes un tripeptidil-peptidāzes

25

26

Rowan, A.D., Buttle, D.J. and Barrett, A.J. The cysteine proteinases of the pineapple plant. Biochem. J. 266
(1990) 869-875. [Medline UI: ] 90226288]
http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/merops.cgi?id=c1.
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3.4.15

Peptidildipeptidāzes

3.4.16

Serīna tipa karboksipeptidāzes

3.4.17

Metālkarboksipeptidāzes

3.4.18

Cisteīna tipa karboksipeptidāzes

3.4.19

Omega-peptidāzes

3.4.21

Serīna endopeptidāzes
Un turpmāk ir identificēti specifiski enzīmi:

3.4.21.1

himotripsīns

3.4.21.2

himotripsīns C

3.4.21.3

metridīns

3.4.21.4

tripsīns

3.4.21.5

trombīns

3.4.21.6

koagulācijas faktors Xa

3.4.21.7

plazmīns

3.4.21.8

tagad uz to attiecas EK 3.4.21.34 un EK 3.4.21.35

3.4.21.9

enteropeptidāze

3.4.21.10

akrozīns

3.4.21.11

tagad uz to attiecas EK 3.4.21.36 un EK 3.4.21.37

3.4.21.12

α-lītiskā endopeptidāze

…
3.4.21.105

3.4.99

Endopeptidāzes ar nezināmu katalītisko mehānismu

49

50

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

Piemēri no EINECS ar pievienotu IUBMB numuru
EK numurs

EINECS
nosaukums

CAS numurs

IUBMB numurs

278-547-1

Proteināze,
Bacillus neutral

76774-43-1

3.4.24.28

232-752-2

Subtilizīns

9014-01-1

3.4.21.62

232-734-4

Celulāze

9012-54-8

3.2.1.4

2.

Identifikatori

Enzīmu vielas identificē pēc tajās esošā enzīma proteīna (IUBMB nomenklatūra) un citām
sastāvdaļām no fermentācijas. Neskaitot enzīma proteīnu, katras specifiskās sastāvdaļas
koncentrācija parasti nav lielāka par 1 %. Ja šo specifisko sastāvdaļu koncentrācijas nav
zināmas, tās var norādīt, izmantojot grupas pieeju (t. i., proteīni, peptīdi, aminoskābes,
ogļhidrāti, lipīdi un neorganiskie sāļi). Tomēr sastāvdaļas jānorāda, ja to identitātes ir
zināmas, un tās jāidentificē, ja to koncentrācija pārsniedz 10 % vai ja tās ir nozīmīgas
klasificēšanai un marķēšanai un/vai PBT novērtējumam 27.
Enzīmu proteīni
Enzīmu proteīni koncentrātā jāidentificē pēc
o

IUBMB numura

o

nosaukumiem, ko devusi IUBMB (sistēmiskais nosaukums, enzīmu nosaukumi,
sinonīmi)

o

IUBMB sniegtie komentāri

o

reakcijas un reakcijas tipa

o

attiecīgā gadījumā EK numura un nosaukuma

o

CAS numura un nosaukuma, ja tas pieejams.

Enzīma inducētā reakcija ir jānorāda. Šo reakciju definē IUBMB.

Piemērs
alfa-amilāze: Polisaharīds, kas satur alfa-(1-4)-stāvokļos saistītas glikozes vienības +
H2O = maltooligosaharīdus; 1,4-alfa-d-glikozīdo saišu endohidrolīze polisaharīdos, kas
satur trīs vai vairākas 1,4-alfa-stāvokļos saistītas D-glikozes vienības.

Saskaņā ar enzīma klasi jānorāda reakcijas tips. Tā var būt oksidēšana, reducēšana,
eliminēšana, pievienošana vai reakcijas nosaukums.

27

Vairāk informācijas par PBT novērtēšanu un attiecīgiem kritērijiem var atrast Vadlīnijās par informācijas
prasībām un ķīmiskās drošības novērtēšanu R11. nodaļā: PBT novērtēšana.
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Piemērs
alfa-amilāze: O-glikozilsaites hidrolīze (endohidrolīze).

Sastāvdaļas, kas nav enzīma proteīni
Ir jāidentificē visas sastāvdaļas ≥ 10 % (m/m) vai tās, kas ir būtiskas klasificēšanai un/vai
PBT novērtējumam28. Identitāti sastāvdaļām, kuras ir mazāk par 10 %, var norādīt kā
ķīmiskai grupai. To tipiskā(-s) koncentrācija(-s) vai koncentrāciju diapazoni ir jāsniedz,
t. i.,:
o

(gliko)proteīni

o

peptīdi un aminoskābes

o

ogļhidrāti

o

lipīdi

o

neorganiskais materiāls (piemēram, nātrija hlorīds vai citi neorganiskie sāļi)

Ja pietiekami identificēt enzīma koncentrāta citas sastāvdaļas nav praktiski iespējams,
jāsniedz producentorganisma nosaukums (ģints un celms vai ģenētiskais tips, ja tas ir
svarīgs) tāpat kā to dara par citām bioloģiskas izcelsmes UVCB vielām.
Var sniegt papildu parametrus, ja tie ir pieejami, piemēram, funkcionālos parametrus (t. i.,
pH vai temperatūras optimālos lielumus un diapazonus), kinētiskos parametrus (t. i.,
specifisko aktivitāti vai katalītisko efektivitāti), ligandus, substrātus un produktus un
kofaktorus.

28

Vairāk informācijas par PBT novērtējumu un attiecīgajām koncentrācijas robežām var atrast RIP 3.2 TGD
“Ķīmiskās drošības novērtējums” nodaļā par PBT novērtējumu
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5. Kritēriji kā pārbaudīt, vai vielas ir vienas un tās pašas
Pārbaudot, vai vielas no dažādiem ražotājiem/importētājiem var uzskatīt par vienām un tām
pašām, ir jāievēro daži noteikumi. Šie noteikumi, ko piemēroja, izveidojot EINECS, ir
jāuzskata par kopējo pamatu vielu nosaukumu veidošanā un identificēšanā un tādējādi šīs
konkrētās vielas potenciālā līdzreģistrētāja atrašanā 5, 6, 16, 29, 30. Vielas, ko neuzskata par
vienām un tām pašām, tomēr var tikt uzskatītas par strukturāli radniecīgām, izmantojot
eksperta spriedumu. Datu apmaiņa par šīm vielām varētu tomēr būt iespējama, ja ir
zinātnisks pamatojums. Tomēr tas nav šā vadlīniju dokumenta temats, tas drīzāk ir
adresējams Vadlīnijām par datu apmaiņu.


Jāpiemēro “≥ 80 %” noteikums vienkomponenta vielām, kā arī “< 80 %/≥ 10 %”
noteikums daudzkomponentu vielām.

Netiek nošķirtas tehniskas, tīras vai analītiski tīras pakāpes vielas. Tas nozīmē, ka “tai
pašai” vielai var būt atšķirīgs tīrības/piemaisījumu profils atkarībā no tās tīrības pakāpes.
Tomēr labi definētām vielām jāsatur tā(-s) pati(-šas) galvenā(-s) sastāvdaļa(-s), un vienīgie
pieļaujamie piemaisījumi ir tie, kas atvasināti no ražošanas procesa (detaļas sk.
4.2. nodaļā), un piedevas, kuras nepieciešamas vielas stabilizēšanai.


Savienojumu hidrētās un bezūdens formas reģistrācijas nolūkam uzskata par vienu un
to pašu vielu.

Piemēri
Nosaukums un
formula

CAS numurs

EK numurs

Vara sulfāts
(Cu·H2O4S)

7758-98-7

231-847-6

Vara(2+) sērskābes
sāls (1:1),
pentahidrāts
(CuH2O4S·5H2O)

7758-99-8

Noteikums

Uz šo vielu attiecas
tās bezūdens formas
reģistrācija (EK
numurs: 231-847-6)

Hidrētajām un bezūdens formām ir atšķirīgi ķīmiskie nosaukumi un atšķirīgi CAS numuri.


Skābes vai bāzes un to sāļus uzskata par dažādām vielām.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

201-186-8

Peroksietiķskābe

Šī viela nav uzskatāma par

29
30

Vollmer et al. (1998) Compilation of EINECS: Descriptions and definitions used for substances, impurities and
mixtures. Tox Env Chem Vol. 65, 113.-122. lpp.
Manual of Decisions, Criteria for reporting substances for EINECS, ECB web-site; Geiss et al. 1992, Vollmer et
al. 1998, Rasmussen et al. 1999.
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C2H4O3

to pašu kā, piemēram, tās
nātrija sāls (EINECS 220624-9)

220-624-9

Nātrija glikolāts
C2H4O3. Na

Šī viela nav uzskatāma par
to pašu kā tās atbilstošā
skābe (EINECS 201-186-8)

202-426-4

2-hloranilīns
C6H6ClN

Šī viela nav uzskatāma par
to pašu kā, piemēram, 2hloranilīna hidrobromīds
(1:1) (C6H6ClN·HBr)



Individuālus sāļus (piemēram, nātrija vai kālija) uzskata par dažādām vielām.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

208-534-8

Nātrija benzoāts
C7H5O2. Na

Šī viela nav uzskatāma par
to pašu kā, piemēram, kālija
sāls (EINECS 209-481-3)

209-481-3

Kālija benzoāts
C7H5O2. K

Šī viela nav uzskatāma par
to pašu kā, piemēram,
nātrija sāls (EINECS 208534-8)



Sazarotas vai lineāras alkilķēdes uzskata par dažādām vielām.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

295-083-5

Fosforskābe, dipentilesteris,
sazarots un lineārs

Šī viela nav uzskatāma par to
pašu kā individuālas vielas
fosforskābes sazarots
dipentilesteris vai fosforskābes
lineārs dipentilesteris



Sazarotas grupas nosaukumā jāmin kā tādas. Vielas, kas satur alkilgrupas, bez
papildu informācijas attiecas vienīgi uz nesazarotām lineārām ķēdēm, ja nav norādīts
citādi.
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Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

306-791-1

Taukskābes, C12-16

279-420-3

Spirti, C12-14

Tikai vielas ar lineārām un
nesazarotām alkilgrupām
uzskata par vienu un to pašu
vielu

288-454-8

Amīni, C12-18-alkilmetil-



Vielas, kas satur alkilgrupas, kuru nosaukumā izmantoti tādi termini kā izo-, neo-,
sazarots u. tml., neuzskata par tām pašām vielām kā vielas bez tāda norādījuma.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

266-944-2

Glicerīdi, C12-18

Šo vielu neuzskata par to
pašu kā C12-18-izo
Viela ar piesātinātu alkilķēdi
ir sazarota jebkurā vietā

Šī viela ir identificēta ar SDA
vielas nosaukumu: C12-C18
trialkilglicerīds un SDA
ziņošanas numuru: 16-00100 16-001-00



Ja nav skaidri izteikta norādījuma, uzskata, ka alkilķēdes skābēs vai spirtos u. tml.
pārstāv vienīgi piesātinātas ķēdes. Nepiesātinātas ķēdes norāda kā tādas un vielas
uzskata par atšķirīgām.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

200-313-4

Stearīnskābe, tīra, C18H36O2

Šī viela nav uzskatāma par
to pašu kā oleīnskābe, tīra,
C18H34O2 (EINECS 204-0071)



Vielas ar hirālajiem centriem

Viela ar hirālo centru var pastāvēt kreisās un labās puses formās (enantiomēri). Ja nav
norādījumu par pretējo, pieņem, ka viela ir abu formu vienādu daudzumu (racemisks)
maisījums.
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Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

201-154-3

2-hlorpropān-1-ols

Atsevišķos enantiomērus
(R)-2-hlorpropān-1-olu un
(S)-2- hlorpropān-1-olu
neuzskata par vienādiem
šajā ierakstā

Ja viela ir bagātināta ar vienu enantiomēro formu, piemēro noteikumus par
daudzkomponentu vielām. Līdzīgi, racemātus uzskata par daudzkomponentu vielām.
Vielas ar vairākiem hirālajiem centriem var pastāvēt 2n formās (kur n ir hirālo centru
skaits). Šīm dažādajām formām var būt atšķirīgas fizikāli ķīmiskās, toksikoloģiskās un/vai
ekotoksikoloģiskās īpašības. Šīs vielas jāuzskata par atsevišķām vielām.


Neorganiskie katalizatori

Neorganiskos katalizatorus uzskata par maisījumiem. Identifikācijas nolūkos sastāvdaļu
metālus vai metālu savienojumus uzskata par atsevišķām vielām (bez norādījumiem par
izmantošanu).

Piemēri



Nosaukums

Noteikums

Kobalta oksīda-alumīnija
oksīda katalizators

Jāidentificē atsevišķi kā:
- kobalta(II) oksīds
- kobalta(III) oksīds
- alumīnija oksīds
- alumīnija kobalta oksīds

Enzīmu koncentrātus ar to pašu IUBMB numuru var uzskatīt par vienu un to pašu
vielu, neraugoties uz atšķirīga producentorganisma izmantošanu, ar nosacījumu, ka
bīstamība ievērojami neatšķiras, un piešķirt to pašu klasifikāciju.

Daudzkomponentu vielas
Direktīva 67/548/EEK reglamentēja vielu laišanu tirgū. Vielas ražošanas veids nebija
būtisks. Tāpēc tirgojama daudzkomponentu viela bija iekļauta EINECS, ja ikviena atsevišķa
sastāvdaļa bija uzskaitīta EINECS, piemēram, uz difluorbenzola izomēru maisījumu attiecās
EINECS ieraksti 1,2-difluorbenzols (206-680-7), 1,3-difluorbenzols (206-746-5) un 1,4difluorbenzols (208-742-9), kaut arī pats izomēru maisījums nebija uzskaitīts EINECS.
REACH tā vietā prasa ražotās vielas reģistrāciju. Lēmums jāpieņem katrā atsevišķā
gadījumā, nosakot, kādā mērā uz vielas ražošanas dažādiem posmiem attiecas definīcija
“ražošana” (piemēram, dažādi attīrīšanas vai destilācijas posmi). Ja tiek ražota
daudzkomponentu viela, tā ir jāreģistrē (ja vien to neiekļauj atsevišķo sastāvdaļu
reģistrācija, sk. 4.2.2.4. nodaļu); piemēram, ja ražo difluorbenzola izomēru maisījumu, ir
jāreģistrē “difluorbenzols” kā izomēru maisījums. Tomēr daudzkomponentu vielu gadījumā
nav vajadzības testēt vielu kā tādu, ja vielas bīstamības profilu var pietiekami aprakstīt ar
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informāciju par individuālajām sastāvdaļām. Ja individuālos izomērus 1,2-difluorbenzolu,
1,3-difluorbenzolu un 1,4-difluorbenzolu ražo un pēc tam samaisa, jāreģistrē individuālie
izomēri, un izomēru maisījumu uzskata par maisījumu.
Daudzkomponentu viela ar galvenajām sastāvdaļām A, B un C nav uzskatāma par to pašu
kā daudzkomponentu viela ar galvenajām sastāvdaļām A un B vai kā A, B, C un D reakcijas
masa.


Daudzkomponentu vielu neuzskata par vienādu ar vielu, kura ir tikai atsevišķo
sastāvdaļu apakškopa.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

207-205-6

2,5-Difluortoluols

207-211-9

2,4-Difluortoluols

Šīs divas vielas nav
uzskatāmas par to pašu kā
difluortoluola izomēru
maisījums, jo šīs divas vielas
ir tikai visu iespējamo
izomēru apakškopa.



Daudzkomponentu vielas reģistrācija neiekļauj individuālās sastāvdaļas.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

208-747-6

1,2-Dibrometilēns

Šī viela apraksta cis- un
trans- izomēru maisījumu.
Individuālās vielas (1Z)-1,2dibrometilēns un (1E)-1,2dibrometilēns nav iekļautas
izomēru maisījuma
reģistrācijā.

UVCB vielas


UVCB vielu ar sastāvdaļu šauru sadalījumu neuzskata par vienādu ar UVCB vielu ar
plašāku sastāvu un otrādi.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

288-450-6

Amīni, C12-18-alkil, acetāti

Vielas “amīni, C12-14-alkil,
acetāti” vai “amīni, C12-20alkil, acetāti” vai “amīni,
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dodecil-(C12-alkil), acetāti”
vai vielas ar tikai pāru skaita
locekļu alkilķēdēm
neuzskata par vienādām ar
šo vielu


Viela, ko raksturo ar sugu/ģinti nav uzskatāma par to pašu kā viela, kas izolēta no
citas sugas/ģints.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

296-286-1

Diglicerīdi, saulespuķu eļļas

Šī viela nav uzskatāma par to pašu kā
diglicerīdi, sojas (EINECS: 271-386-8),
un ne arī par to pašu kā diglicerīdi,
tauku (EINECS: 271-388-9

232-401-3

Linsēklu eļļa, epoksidēta

Šī viela nav uzskatāma par to pašu kā
linsēklu eļļa, oksidēta (EINECS: 272038-8), ne arī par to pašu kā linsēklu
eļļa, apstrādāta ar maleīnskābi (EINECS:
268-897-3), un ne par to pašu kā
rīcineļļa, epoksidēta (nav uzskaitīta
EINECS).



Uzskata, ka attīrīts ekstrakts vai koncentrāts ir no ekstrakta atšķirīga viela.

Piemēri
EK numurs

Nosaukums

Noteikums

232-299-0

Rapšu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli
modificēti atvasinājumi. Tā
sastāv galvenokārt no
taukskābju (erukskābes,
linoleīnskābes un
oleīnskābes) glicerīdiem.
(Brassica napus, Cruciferae)

Viela “(Z)-dokos-13-ēnskābe
(erukskābe)” ir vielas “rapšu eļļa”
sastāvdaļa. Eruksābe nav uzskatāma
par to pašu kā rapšu eļļa, jo tā ir izolēta
no rapšu eļļas kā tīra viela; erukckābei
ir pašai savs EINECS ieraksts (204-0113).
Palmitīnskābes, oleīnskābes,
linolskābes. linolēnskābes, erukskābes
un eikozēnskābes izolētu maisījumu
neuzskata par to pašu kā rapšu eļļa, tā
kā minētās sastāvdaļas nepārstāv visu
eļļu.
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6. Vielas identitāte (vēlīnas) provizoriskās reģistrācijas un
informācijas vākšanas ietvaros
Vadlīnijas par to, kā identificēt un nosaukt vielas, ir sniegts šā vadlīniju dokumenta
4. nodaļā. Šīs vadlīnijas jāievēro, lai noteiktu, vai vielas var uzskatīt par vienu un to pašu
vielu REACH un CLP nolūkiem. Tas ir sīkāk izstrādāts turpmāk attiecībā uz esošo vielu
(vēlīno) provizorisko reģistrāciju un informācijas vākšanu par jaunām vielām.
Saskaņā ar 4. pantu jebkurš ražotājs vai importētājs, saglabājot pilnu atbildību par šā
pienākuma izpildi saskaņā ar REACH regulu, var iecelt trešās puses pārstāvi visu procedūru
veikšanai atbilstoši III sadaļai, iekļaujot diskusijas ar citiem ražotājiem vai importētājiem.

6.1. (Vēlīnā) provizoriskā reģistrācija
(Vēlīnas) provizoriskās reģistrācijas mērķis ir apvienot vienas un tās pašas vielas
potenciālos reģistrētājus, lai novērstu pētījumu dublēšanu — jo īpaši testus, kuros izmanto
dzīvniekus mugurkaulniekus. (Vēlīnā) provizoriskā reģistrācija ir piemērojama vienīgi
esošajām vielām.
Vairāk informācijas par (vēlīno) provizorisko reģistrāciju un par to, kurš no tā saņem
ieguvumus, var atrast Vadlīnijās par datu apmaiņu: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach un tai veltītajā ECHA tīmekļa lapā:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/pre-registration.

6.2. Informācijas pieprasījums
Par jaunajām vielām vai esošajām vielām, kas nav provizoriski reģistrētas, potenciālā
reģistrētāja pienākums ir no Aģentūras pirms reģistrācijas ievākt informāciju, vai tā pati
viela jau nav iesniegta reģistrācijai (REACH 26. pants). Informācijas vākšanā jāiekļauj:


potenciālā reģistrētāja identitāte, kā norādīts REACH regulas VI pielikuma 1. iedaļā,
izņemot izmantojamās vietnes;



vielas identitāte, kā norādīts REACH regulas VI pielikuma 2. iedaļā;



kuru informācijas prasību izpildei būtu nepieciešams, lai potenciālais reģistrētājs
veiktu pētījumus ar dzīvniekiem mugurkaulniekiem;



kuru informācijas prasību izpildei būtu nepieciešams, lai potenciālais reģistrētājs
veiktu citus jaunus pētījumus.

Potenciālajam reģistrētājam jānorāda vielas identitāte un nosaukums saskaņā ar šā
vadlīniju dokumenta 4. nodaļā paredzētajiem noteikumiem.
Aģentūra konstatē, vai tā pati viela ir iepriekš reģistrēta. To arī veic, piemērojot šo vadlīniju
dokumenta 4. nodaļā paredzētos noteikumus. Rezultātu paziņo potenciālajam reģistrētājam
un informē visus iepriekšējos vai citus potenciālos reģistrētājus.
Vairāk informācijas par informācijas vākšanas procesu var atrast Vadlīnijās par datu
apmaiņu un tam veltītajā ECHA tīmekļa lapā http://echa.europa.eu/reachit/inquiry_en.asp.
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7. Piemēri
Turpmākajās lappusēs sniegtie piemēri ir domāti tikai kā ilustrācija, kā lietotājs varētu
strādāt ar šo vadlīniju dokumentu. Tie nav precedents saistībā ar pienākumiem, kas attiecas
uz REACH.
Ir iekļauti šādi piemēri:


“Dietilperoksidikarbonāts” ir tādas vienkomponenta vielas piemērs, kura iekļauj
šķīdinātāju, kas darbojas arī kā stabilizētājs (sk. 7.1. nodaļu);



“Zolimidīns” ir tādas vielas piemērs, kuru var identificēt kā vienkomponenta vai
daudzkomponentu vielu (sk. 7.2. nodaļu);



“Izomēru maisījums”, kas veidojas ražošanas reakcijā, ir iekļauts kā
daudzkomponentu vielas piemērs (sk. 7.3. nodaļu). Uz šo vielu iepriekš attiecās
atsevišķo izomēru EINECS ieraksti;



“Smaržviela AH” ir dažādās kvalitātēs ražotas vielas piemērs, vielu var aprakstīt kā
piecu sastāvdaļu reakcijas masu ar koncentrāciju diapazoniem (7.4. nodaļa). Tas ir arī
piemērs pamatotai novirzei no 80 % noteikuma un 10 % noteikuma;



Nemetāliski “minerāli”, iekļaujot montmorilonītu, ir piemērs labi definētai vielai, par
kuru vajadzīgs papildu fizikāls raksturojums, minerāli iekļauti 7.5. nodaļā;



“Lavandas ēteriskā eļļa” ir no augiem iegūtas UVCB vielas piemērs (7.6. nodaļa);



“Krizantēmu eļļa un no tās izolētie izomēri” ir bioloģiskas izcelsmes turpmāk
apstrādātas UVCB vielas piemērs (7.7. nodaļa);



“Fenols, izopropilēts, fosfāts” ir mainīgas UVCB vielas piemērs, ko nevar pilnībā definēt
(7.8. nodaļa);



“Četraizvietotie amonija savienojumi” ir vielu ar mainīgu oglekļa ķēdes garumu
piemēri (7.9. nodaļa);



Divi “naftas vielu” piemēri — gazolīna destilācijas maisījuma un gāzeļļas — ir iekļauti
7.10. nodaļā;



Divi piemēri, kā identificēt enzīmus — lakāzi un amilāzi, ir sniegti 7.11. nodaļā.

7.1. Dietilperoksidikarbonāts
Viela “dietilperoksidikarbonāts” (EK 238-707-3, CAS 14666-78-5, C6H10O6) ir iegūta kā
18 % šķīdums izododekānā (EC 250-816-8, CAS 31807-55-3). Izododekāns darbojas arī kā
stabilizētājs pret sprādzienbīstamību. Augstākā iespējamā koncentrācija, pie kuras ir
garantēta droša rīcība ar vielu, ir 27 % šķīdumam.
Kā iepriekš aprakstītā viela ir jāidentificē un jānosauc reģistrācijas nolūkā?
Saskaņā ar vielas definīciju REACH, šķīdinātāji, ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti
vai nemainot tās sastāvu, ir jāizslēdz. Tā kā iepriekš minētajā gadījumā izododekāns
darbojas arī kā stabilizētājs un to nevar pilnīgi atdalīt vielas sprādzienbīstamības dēļ,
izododekāns jāuzskata par piedevu un ne tikai par šķīdinātāju. Tomēr viela jāuzskata par
vienkomponenta vielu. Tādējādi viela jāreģistrē kā šķīdums ar izodekāna zemāko
koncentrāciju, pie kuras garantēta droša rīkošanās:
Dietilperoksidikarbonāts (augšējā robežkoncentrācija: 27 %). Par izodekānu jāziņo atbilstoši
iedaļai “Piedevas” un jānorāda stabilizējošā funkcija.

7.2. ZOLIMIDĪNS
Ražotais šķīdums metanolā satur “zolimidīnu” (EC 214-947-4; CAS 1222-57-7, C14H12N2O2S)
un “imidazolu” (EC 206-019-2; CAS 288-32-4, C3H4N2). Pēc šķīdinātāja metanola
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aizvadīšanas un ražošanas procesa optimizācijas vielas tīrības diapazons ir 74–86 %
zolimidīna un 4-12 %.imidazola.
Kā iepriekš aprakstītā viela ir jāidentificē un jānosauc reģistrācijas nolūkā?
Saskaņā ar vielas definīciju REACH, šķīdinātāji, ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti
vai nemainot tās sastāvu, ir jāizslēdz. Tā kā iepriekšējā gadījumā metanolu var atdalīt bez
grūtībām, jāreģistrē ir viela, kas šķīdinātāju nesatur.
Parasti vielu uzskata par vienkomponenta vielu, ja viena galvenā sastāvdaļa veido ≥ 80 %.
Vielu uzskata par daudzkomponentu vielu, ja vairāk nekā viena galvenā sastāvdaļa veido
≥ 10 % un < 80 %. Iepriekšējais gadījums ir robežgadījums, jo robežvērtības krustojas.
Tādējādi vielu var uzskatīt par vienkomponenta vielu “zolimidīnu” vai daudzkomponentu
vielu — “zolimidīna” un “imidazola” reakcijas masu.
Tādā robežgadījumā vielas galveno sastāvdaļu koncentrācijas izmantot izlemšanai, kā vielu
labāk aprakstīt, var šādi:
1) ja zolimidīna tipiskā koncentrācija ir 77 % un imidazolam tā ir 11 %, tad ir ieteicams
vielu uzskatīt par zolimidīna un imidazola reakcijas masu;
2) ja zolimidīna tipiskā koncentrācija ir 85 % un imidazolam tā ir 5 %, tad ir ieteicams vielu
uzskatīt par vienkomponenta vielu “zolimidīnu”.

7.3. Izomēru maisījums
Aplūkojamā viela ir ražošanas reakcijas laikā veidojušos divu izomēru maisījums (reakcijas
masa). Individuālie izomēri ir paziņoti EINECS. Direktīva 67/548/EEK reglamentēja vielu
laišanu tirgū. Tā kā vielas ražošanas veids bija nenozīmīgs, maisījums bija iekļauts divu
atsevišķo izomēru EINECS ierakstos. REACH prasa ražotu vielu reģistrāciju. Tas ir lēmums
par katru atsevišķu gadījumu — noteikt kādā mērā uz vielas ieguvē veiktajiem dažādajiem
posmiem attiecas definīcija “ražošana”. Ja izomēru maisījumu reģistrē kā daudzkomponentu
vielu (ievērojot 4.2.2. nodaļas vadlīnijas), nav jātestē viela kā tāda, ja vielas bīstamības
profilu var pietiekami aprakstīt ar informāciju par individuālajām sastāvdaļām. Tomēr
jāsniedz norāde uz atsevišķo izomēru EINECS ierakstiem, lai parādītu esošas vielas statusu.
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1.

Nosaukums un citi identifikatori

Piemēri
IUPAC nosaukums vai cits
starptautisks ķīmiskais
nosaukums (vielai)

2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis–etanola
un
2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanola
reakcijas masa

Citi nosaukumi (vielai)

2,2'-[[(metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols
2,2'-[[(metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanola un
ūdens reakcijas masa
Etanola, 2,2'-[[(metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis(9CI) izomērs savienojums

EK apraksts

Maisījumam nav EK numura, jo maisījums nav paziņots
EINECS. Tomēr uz vielu attiecas sastāvdaļu ieraksti EINECS
(279-502-9, 279-501-3). Tāpēc maisījums jāuzskata par
esošu vielu.

CAS numurs (vielai)

nav pieejams

CAS nosaukums

nav pieejams

EK numurs (sastāvdaļai A)

279-502-9

EK nosaukums

2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols

EK numurs (vielai)
EK nosaukums

/
EK apraksts
EK numurs (sastāvdaļai B)

279-501-3

EK nosaukums

2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols
/

EK apraksts
CAS numurs (sastāvdaļai A)

80584-89-0

CAS nosaukums

Etanols, 2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-

CAS numurs (sastāvdaļai B)

80584-88-9

CAS nosaukums

Etanols, 2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-

Cits identitātes kods

ENCS numurs 5-5917

Atsauce
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Informācija par sastāvu — galvenās sastāvdaļas

Galvenās sastāvdaļas
IUPAC nosaukums

CAS
numurs

EK numurs

Hilla
metode

Tipiskā
konc.
(%,
m/m)

Konc.
diapazons
(%,
m/m)

Mol.
formula

A

Etanols, 2,2'-[[(4-metil1H-benztriazol-1il)metil]imino]-bis-

80584-89-0

279-502-9

C12H18N4O2

60

50-70

B

Etanols, 2,2'-[[(5-metil1H-benztriazol-1il)metil]imino] bis-

80584-88-9

279-501-3

C12H18N4O2

40

30-50

Galvenās sastāvdaļas
Citi nosaukumi
A

2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols

Galvenās sastāvdaļas
EK nosaukums

EK apraksts

A

2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis-etanols

/

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bisetanols

/

Galvenās sastāvdaļas
CAS nosaukums

CAS numurs

A

Etanols, 2,2'-[[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]imino]-bis- 80584-89-0

B

Etanols, 2,2'-[[(5-metil-1H-benztriazol-1il)metil]imino]-bis-

80584-88-9
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Galvenās sastāvdaļas
Molekulas formula
CAS metode

Struktūrformula

SMILES kods

A

/

OCCN(CCO)Cn2nnc1cc(C)ccc12

B

/

OCCN(CCO)Cn2nnc1c(C)cccc12

Galvenās sastāvdaļas
Molekulmasa [g·mol-1]

Molekulmasas diapazons

A

250

/

B

250

/
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7.4. Smaržviela AH
Smaržviela AH sastāv no gamma-(izo-alfa)metiljonona un tā izomēriem. To ražo trīs
dažādās kvalitātēs (A, B un C kvalitātē), kuras atšķiras pēc izomēru attiecības.
Turpmāk dotā tabula sniedz pārskatu par dažādo kvalitāšu sastāvu.

Smaržvielas AH atšķirīgo kvalitāšu sastāvs
Koncentrāciju diapazons
[%]

Kvalitāte A

Kvalitāte B

Kvalitāte C

Kopējie
diapazoni

gamma-(izoalfa)metiljonons

80 - 85

65 - 75

50 - 60

50 - 85

delta-(izo-beta)metiljonons

6 - 10

3-7

37

3 - 10

alfa-n-metiljonons

3 - 11

10 - 20

20 - 30

3 - 30

gamma-n-metiljonons

0,5 - 1,5

2-4

2-4

0,5 - 4

beta-n-metiljonons

0,5 - 1,5

4-6

5 - 15

0,5-15

pseidometiljononi

0,5 - 1,5

1-3

1-3

0,5 - 3

Ir vairākas vielas identificēšanas iespējas:


Kvalitāte A satur vismaz 80 % gamma-izo-alfa)metiljonona izomēra un tāpēc to var
uzskatīt par vienkomponenta vielu, pamatojoties uz gamma-(izo-alfa)metiljonona
izomēru, ar citiem izomēriem kā piemaisījumiem.



Kvalitātes B un C satur mazāk par 80 % gamma-(izo-alfa)metiljonona izomēra un ≥
10 % citu izomēru. Tāpēc tās var uzskatīt par daudzkomponentu vielām:
o

Kvalitāti B: par gamma(izo-alfa)metiljonona (65–75 %) un alfa-n-metiljonona
(10–20 %) reakcijas masu ar citiem izomēriem kā piemaisījumiem.

o

Kvalitāti C: par gamma-(izo-alfa)metiljonona(50–60 %) un alfa-n-metiljonona
(20–30 %) reakcijas masu ar citiem izomēriem kā piemaisījumiem.

Sastāvs ir mainīgs un dažkārt kāds izomērs veido ≥ 10 % (tādēļ parasti to sauc par galveno
sastāvdaļu) un dažkārt < 10 % (tādēļ parasti to sauc par piemaisījumu).
Būtu iespējams dažādās kvalitātes reģistrēt atsevišķi. Tas nozīmētu trīs reģistrēšanas.
Tomēr datu analoģijas (read-across) pieeja var būt pamatota.
Alternatīvi var apsvērt:


Vienu vielas reģistrēšanu kā vienkomponenta vielai ar divām apakškvalitātēm. Šajā
gadījumā apakškvalitātes novirzās no 80 % noteikuma (sk. 4.2.1. nodaļu);



Vienu reģistrēšanu piecu izomēru definētai reakcijas masai (daudzkomponentu vielai).
Šajā gadījumā daži izomēri (galvenās sastāvdaļas) novirzās no 10 % noteikuma, kas
nošķir galvenās sastāvdaļas no piemaisījumiem (sk. 4.2.2. nodaļu).



Vienu reģistrēšanu definētai reakcijas masai, kuras sastāva mainīgums nosegts ar
katra izomēra pilnu koncentrāciju diapazonu.
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Var būt svarīgi ņemt vērā, ka


trim kvalitātēm ir tādas pašas vai ļoti līdzīgas fizikālās īpašības;



trim kvalitātēm ir līdzīgs pielietojums un darbības scenārijs;



visām kvalitātēm ir tā pati bīstamības klasifikācija un marķējums, un drošības datu
lapas saturs un drošības pārskati ir identiski;



pieejamie testu dati (un nākamā testēšana) nosedz visu trīs kvalitāšu mainīgumu.

Šajā piemērā ir aprakstīta tādas vielas identifikācija, kura definēta kā piecu izomēru
reakcijas masa (daudzkomponentu viela). Ir vajadzīgs pamatojums, jo ir novirze no 80 %
noteikuma (sk. 4.2.1. iedaļu) un no 10 % noteikuma (sk. 4.2.1. iedaļu). Tā kā katra
kvalitāte ir iegūta kā tāda, reģistrācijas dokumentācijā ir jānorāda sastāvs katrai no trim
kvalitātēm. Tomēr saskaņā ar formālajiem nosacījumiem var būt nepieciešamas vismaz
divas reģistrēšanas: 1) gamma-(izo-alfa)metiljonona un 2) gamma-(izo-alfa)metiljonona un
alfa-n-metiljonona reakcijas masas reģistrēšana.
Vielas identificēšana
Smaržvielu AH ražo trīs dažādās kvalitātēs (A, B un C) ar to pašu kvalitatīvo, bet atšķirīgu
kvantitatīvo sastāvu. Visas trīs kvalitātes apraksta vienā daudzkomponentu vielas
reģistrācijas dokumentācijā. Kaut arī tas nozīmē, ka 80 % un 10 % noteikums nav stingri
ievērots, reģistrēt kā vienu daudzkomponentu vielu ir attaisnojami, jo 1) pieejamie testu
dati nosedz šo trīs kvalitāšu mainīgumu, 2) trim kvalitātēm ir ļoti līdzīgas fizikāli ķīmiskās
īpašības, 3) visām kvalitātēm ir tā pati bīstamības klasifikācija un marķējums (tādējādi
drošības datu lapas ir identiskas) un 4) trim kvalitātēm ir līdzīgs pielietojums un darbības
scenārijs (tādējādi līdzīgi ķīmiskās drošības pārskati).
1.

Nosaukums un citi identifikatori

IUPAC nosaukums vai citi
starptautiski ķīmiskie
nosaukumi

3-metil-4(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)but-3-ēn-2-ona,
3- metil-4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)but-3-ēn-2-ona,
[R-(E)]-1-(2,6,6- trimetil-2-cikloheksēn-1-il)pent-1-ēn-3-ona,
1-(6,6- metil -2-metilēncikloheks-1-il)pent-1-ēn-3-ona un
1-(2,6,6- trimetil-1-cikloheksēn-1-il)pent-1-ēn-3-ona
reakcijas masa

Citi nosaukumi

Gamma-metiljonons, kvalitāte A
Gamma-metiljonons, kvalitāte B
Gamma-metiljonons, kvalitāte C

EK numurs
EK nosaukums
EK apraksts

nav pieejams
/
/

CAS numurs
CAS nosaukums

nav pieejams
/
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2. Informācija par sastāvu — galvenās sastāvdaļas
Teorētiski ir iespējami papildu enantiomēri. Tomēr analizēti tiek šādi izomēri:

Galvenās sastāvdaļas
IUPAC
nosaukums

CAS
numurs

EK
numurs

Mol.
formula

Maks. konc.
(% m/m)

Hilla
metode

Min.
konc.
(%,
m/m)

A

3-metil-4-(2,6,6trimetil-2cikloheksēn-1il)but-3-ēn-2-ons

127-51-5

204-8463

C14H22O

50

85

B

3-metil-4-(2,6,6trimetil-1cikloheksēn-1il)but-3-ēn-2-ons

79-89-0

201-2311

C14H22O

3

10

C

[R-(E)]-1-(2,6,6trimetil-2cikloheksēn-1il)pent-1-ēn-3-ons

127-42-4

204-8421

C14H22O

3

30

D

1-(6,6-metil-2metilēncikloheks1-il)pent-1-ēn-3ons

nav
pieejams

nav
pieejams

C14H22O

0,5

4

E

1-(2,6,6-trimetil1-cikloheksēn-1il)pent-1-ēn-3-ons

127-43-5

204-8437

C14H22O

0,5

15

Galvenās sastāvdaļas
Citi nosaukumi

A

alfa-izometiljonons; gamma-metiljonons

B

beta-izometiljonons; delta-metiljonons

C

alfa-n-metiljonons
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D

gamma-n-metiljonons

E

beta-n-metiljonons

Galvenās sastāvdaļas
EK nosaukums

EK apraksts

A

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons

/

B

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il))-3-butēn-2-ons

/

C

[R-(E)]-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)pent-1-ēn-3-ons

/

D

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)pent-1-ēn-3-ons

/

E

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)pent-1-ēn-3-ons

/

Galvenās sastāvdaļas
CAS nosaukums

CAS numurs

A

3-butēn-2-ons, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-

127-51-5

B

3-butēn-2-ons, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-

79-89-0

C

1-pentēn-3-ons, 1-[(1R)-2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)]-, (1E)-

127-42-4

D

nav pieejams

nav pieejams

E

1-pentēn-3-ons, 1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-

127-43-5

Galvenās sastāvdaļas
Cits identitātes kods

Atsauce

A

2714
07,036

FEMA
ES Aromātisko vielu reģistrs

B

07,041

ES Aromātisko vielu reģistrs
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C

2711
07,009

FEMA
ES Aromātisko vielu reģistrs

D

nav pieejams

nav pieejams

E

2712
07,010

FEMA
ES Aromātisko vielu reģistrs

Galvenās sastāvdaļas
Molekulas
formula
CAS metode

Struktūrformula

SMILES kods

A

C14H22O

O

O=C(C(=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)C)
C

B

C14H22O

O

O=C(C(=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)C)
C

C

C14H22O

D

C14H22O

O=C(C=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)CC

O

C=C1CCCC(C)(C)C1/C=C/C(=O)CC
O

E

C14H22O

O=C(C=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)CC

O

Galvenās sastāvdaļas

A

Molekulmasa/gmol-1

Molekulmasas diapazons

206,33.

/
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B

206,33.

/

C

206,33.

/

D

206,33.

/

E

206,33.

/

3.

Informācija par sastāvu — piemaisījumi un piedevas

Piemaisījumi
IUPAC
nosaukums

CAS
numurs

EK
numurs

Mol.
formula

Tipiskā
konc. (%,
m/m)

Konc.
diapazons
(%. ,m/m)

F
Nespecifisko piemaisījumu skaits:
Nespecifisko piemaisījumu kopējā
koncentrācija:

11 (pseidometiljononi)
0,5 – 3 %, m/m

Piedevas

G

4.

IUPAC
nosaukums

CAS
numurs

EK
numurs

Mol.
formula

Tipiskā
konc. (%,
m/m)

Konc.
diapazons
(%, m/m)

Butilēts
hidroksitoluo
ls (BHT)

128-37-0

204-881-4

C15H24O

0,1

0,05 – 0,15

Informācija par dažādajām kvalitātēm

Turpmāk sniegti piecu galveno sastāvdaļu diapazoni trijās dažādajās kvalitātēs:
Koncentrāciju diapazons [%]
gamma-(izo-alfa)metiljonons
delta-(izo-beta)metiljonons

Kvalitāte A

Kvalitāte B

Kvalitāte C

80 - 85

65 - 75

50 - 60

6 - 10

3-7

3–7
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alfa-n-metiljonons

3 - 11

10 - 20

20 - 30

gamma-n-metiljonons

0,5 - 1,5

2-4

2-4

beta-n-metiljonons

0,5 - 1,5

4-6

5 - 15

pseidometiljononi

0,5 - 1,5

1-3

1-3

7.5. Minerāli
Minerālu definē kā zemes garozā atrodamu neorganisku sastāvdaļu apvienojumu ar ķīmisko
sastāvu, kristālu formu (no augstkristāliskas līdz amorfai) un fizikāli ķīmisko īpašību
raksturīgu kopumu.
Minerālus nereģistrē, ja tie atbilst dabā sastopamas vielas definīcijai (REACH 3. panta
39. punkts) un ja tie nav ķīmiski modificēti (REACH 3. panta 40. punkts). Tas attiecas uz
minerāliem, kuru ķīmiskā struktūra paliek nemainīga, pat ja ar to ir veikts ķīmisks process
vai apstrāde vai fizikāli mineraloģiska pārveide, piemēram, lai atdalītu piemaisījumus.
Kaut arī dažus minerālus var nepārprotami aprakstīt ar to ķīmisko sastāvu (sk. 4.2.1. un
4.2.2. nodaļu par vienkomponenta un daudzkomponentu vielām), citiem minerāliem
ķīmiskais sastāvs vien nav pietiekams, lai šīs vielas nepārprotami identificētu (sk.
4.2.3. nodaļu).
Pretstatā citām vienkomponenta vai daudzkomponentu vielām daudzu minerālu
identificēšanai jāpamatojas uz ķīmisko sastāvu un iekšējo struktūru (kas, piemēram,
noskaidrota ar rentgenstaru difrakciju), jo minētie parametri kopā pārstāv minerāla būtību
un nosaka tā fizikāli ķīmiskās īpašības.
Tāpat kā citām daudzkomponentu vielām CAS numuru minerāliem izmanto kā
identificēšanas daļu (t.i., minerāls kā neorganisko sastāvdaļu apvienojums). Neorganisko
sastāvdaļu CAS numurus (kā definē sistemātiskā mineraloģija) izmanto dažādo sastāvdaļu
aprakstīšanai. Ja ražo atsevišķu neorganisku sastāvdaļu (vienkomponenta vielu), tās
identificēšanai jāizmanto šīs vielas CAS numurs. Piemēram,


minerāls kaolīns (EINECS: 310-194-1, CAS: 1332-58-7) pamatā sastāv no pirmējiem
un otrējiem kaolinītiem (EINECS: 215-286-4, CAS: 1318-74-7), kas ir hidrēti
alumosilikātu māli.

Gadījumā, ja kaolīnam veiktu attīrīšanas procesu, lai iegūtu atsevišķu kaolona sastāvdaļu,
piemēram, kaolinītus, tad vielas CAS/EINECS numuri būtu EINECS: 215-286-4, CAS: 131874-7.


minerāls bentonīts (EINECS: 215-108-5, CAS: 1302-78-9), kas EINECS ir aprakstīts
kā “Koloidāli māli. Sastāv galvenokārt no montmorilonīta”, satur lielu daļu
neorganiskas sastāvdaļas montmorilonīta (EINECS: 215-288-5, CAS: 1318-93-0), bet
ne tikai.

Ja ražotu tīru montmorilonītu (EINECS: 215-288-5, CAS: 1318-93-0), tad CAS numurs, kas
jāizmanto vielas identificēšanai, būtu montmorilonīta CAS numurs.
Jāuzsver, ka bentonītu (EINECS: 215-108-5, CAS: 1302-78-9) un montmorilonītu (EINECS:
215-288-5, CAS: 1318-93-0) neuzskata par vienu un to pašu vielu.
Tātad minerālu parasti nosauc saskaņā ar tā neorganisko(-ajām) sastāvdaļu(-ām)
apvienojumā. Tos var uzskatīt par vienkomponenta vai daudzkomponentu vielām
(vispārējas vadlīnijas 4.2.1. un 4.2.2. nodaļā). Dažus minerālus nevar viennozīmīgi aprakstīt
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ar to ķīmisko sastāvu, bet to pietiekamai identificēšanai ir nepieciešami papildu fizikālie
raksturlielumi vai pārstrādes parametri (sk. 4.2.3. nodaļu). Daži piemēri ir turpmāk
sniegtajā tabulā.

71

72

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

Minerālu piemēri
Nosaukum
s

CAS

EINECS

Papildu apraksts

Kristobalīts

14464-46-1

238-455-4

O2Si (kristālu struktūra: kubiska/tetragonāla)

Kvarcs

14808-60-7

238-878-4

O2Si (kristālu struktūra:
trigonāla/heksagonāla)

Kizelgurs

61790-53-2

-

Pazīstams arī kā diatomīts, kizelgurs un celīts
Apraksts:
mīksta kramzemes viela cietā agregātstāvoklī,
sastāv no sīku aizvēsturisku ūdens augu
skeletiem. Satur galvenokārt silīcija oksīdu.

Dolomīts

16389-88-1

240-440-2

CH2O3.½Ca.½Mg

Laukšpatu
grupas
minerāli

68476-25-5

270-666-7

Neorganiska viela, kas ir tādas
augsttemperatūras kalcinēšanas reakcijas
produkts, kurā alumīnija oksīds, bārija oksīds,
kalcija oksīds, magnija oksīds, silīcija oksīds
un stroncija oksīds mainīgos daudzumos
homogēni un joniski savstarpēji difundējuši,
veidojot kristālisku matricu.

Talks

14807-96-6

238-877-9

Mg3H2(SiO3)4

Vermikulīts

1318-00-9

-

(Mg0,33[Mg2-3(Al0-1Fe0-1)0-1](Si2,33-3,33 Al0,671,67)(OH)2O10 .4H2O)
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Par minerāliem vajadzīgā analītiskā informācija

Elementsastāvs

Ķīmiskais sastāvs sniedz vispārēju pārskatu par minerāla
sastāvu neatkarīgi no sastāvdaļu skaita un to svara
attiecības minerālā. Parasti ķīmisko sastāvu izsaka oksīdu
veidā.

Spektru dati (XRD vai
līdzvērtīgi)

XRD vai citas metodes var identificēt
pamatojoties uz to kristālu struktūru.

minerālus,

Minerāla identificēšanai raksturīgie XRD vai IR pīķi
jāsniedz kopā ar analītiskās metodes īsu aprakstu vai
bibliogrāfisku norādi.
Tipiskās fizikālās un
ķīmiskās īpašības

Minerāliem ir raksturīgas fizikāli ķīmiskās īpašības, kas
ļauj pabeigt to identificēšanu, piemēram,
- ļoti maza cietība;
- uzbriešanas spēja;
- diatomīta formas (optiskais mikroskops);
- ļoti liels blīvums;
virsmas laukums (slāpekļa adsorbcija).

7.6. Lavandin grosso ēteriskā eļļa
Ēteriskās eļļas ir vielas, ko iegūst no augiem. Tāpēc ēteriskās eļļas var raksturot arī kā
botāniski iegūtas.
Parasti botāniski iegūtas vielas ir sarežģītas dabasvielas, iegūtas auga vai tā daļu pārstrādē
ar tādām metodēm kā ekstrahēšana, destilēšana, presēšana, frakcionēšana, attīrīšana,
koncentrēšana vai fermentācija. Šo vielu sastāvs mainās atkarībā no ģints, sugas, augšanas
apstākļiem un izejvielu avotu novākšanas apstākļiem un no izmantotā procesa tehnikas.
Ēteriskās eļļas var definēt pēc to galvenajām sastāvdaļām, kāda ir prakse ar
daudzkomponentu vielām. Tomēr ēterisko eļļu sastāvā var būt līdz vairākiem simtiem
sastāvdaļu, kas var ievērojami mainīties atkarībā no daudziem faktoriem (piemēram, ģints,
sugas, augšanas apstākļiem, novākšanas laika posma, izmantotajiem procesiem). Tāpēc
galveno sastāvdaļu apraksts bieži nav pietiekams šo UVCB vielu aprakstīšanai. Ēteriskās
eļļas ir jāapraksta pēc auga avota un apstrādes procesa, kā aprakstīts 4.3.1. nodaļā
(izmantojot UVCB 3. apakštipu).
Daudzos gadījumos par ēteriskajām eļļām ir pieejami rūpniecības standarti (par daudzām
ēteriskajām eļļām arī ISO- standarti). Informāciju par standartiem var sniegt papildus.
Tomēr vielas identificēšanai jāpamatojas uz vielu, kāda tā ir ražota.
Turpmāk dotajā piemērā aprakstīta “ēteriskā eļļa Lavandin grosso”, par kuru ir pieejams
ISO standarts (ISO 8902-1999).
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Nosaukumi un citi identifikatori

Avots
Suga

Lavandula hybrida grosso (Lamiaceae)

Process
Vielas ražošanā izmantoto (bio)ķīmisko reakciju procesu apraksts:
Lavandula hybrida grosso (Lamiaceae) ziedošu galotņu destilēšana ar ūdens tvaiku un
turpmāka ūdens atdalīšana no ēteriskās eļļas;
Turpmākā atdalīšana ir spontāns fizikāls process, kas parasti notiek atdalītājā (tā sauktajā
“Florences kolbā”), kurā atdalīto eļļu var viegli izolēt. Temperatūra šajā destilācijas posmā
ir ap 40 °C.

Nosaukums

IUPAC nosaukums vai citi
starptautiski ķīmiskie nosaukumi

Lavandula hybrida grosso (Lamiaceae) ēteriskā eļļa

EK numurs
EK nosaukums
EK apraksts

297-385-2
Lavanda, Lavandula hybrida grosso, ekstr.

CAS numurs
CAS nosaukums

93455-97-1
Lavanda, Lavandula hybrida grosso, ekstr.

31

“Labiatae” un “Lamiaceae” ir sinonīmi.

Ekstraktvielas un to fizikāli modificēti atvasinājumi,
tādi kā tinktūras, cietie ekstrakti, spirtā šķīstošās
eļļas, ēteriskās eļļas, oleosveķi, terpēni, bezterpēnu
frakcijas, destilāti, atliekvielas u. tml., kas iegūti no
Lavandula hybrida grosso, Labiatae31.

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

2.

75

Informācija par sastāvu — zināmās sastāvdaļas

Zināmās sastāvdaļas
Ķimikālijas nosaukums
EK
CAS
IUPAC
citas

Numurs
EK
CAS

Mol.
formula
Hilla
metode

Tipiskā
konc. (%,
m/m)

Konc.
diapazons
(%,
m/m)

A

EK
linalilacetāts
CAS
1,6-oktadiēn-3-ols, 3,7dimetil-, acetāts
IUPAC
3,7-dimetilokta-1,6-diēn-3ilacetāts

EK
204-116-4
CAS
115-95-7

C12H20O2

33

28 – 38

B

EK
linalools
CAS
1,6-oktadiēn-3-ols, 3,7dimetilIUPAC
3,7-dimetilokta-1,6-diēn-3ols

EK
201-134-4
CAS
78-70-6

C10H18O

29,5

24 – 35

C

EK
Bornān-2-ons
CAS
Biciklo[2.2.1] heptān-2-ons,
1,7,7-trimetilIUPAC
1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]2-heptanons
Cits
kampars

EK
200-945-0
CAS
76-22-2

C10H16O

7

6–8

D

EK
Cineols
CAS
2-oksabiciklo[2.2.2]oktāns,
1,3,3-trimetilIUPAC
1,3,3-Trimetil-2oksabiciklo[2.2.2]oktāns
Cits
1,8-cineols

EK
207-431-5
CAS
470-82-6

C10H18O

5,5

4–7
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E

EK
p-ment-1-ēn-4-ols
CAS
3-Cikloheksēn-1-ols, 4-metil1-(1-metiletil)IUPAC
1-(1-Metiletil)-4-metil-3cikloheksēn-1-ols
Cits
terpinēn-4-ols

EK
209-235-5
CAS
562-74-3

C10H18O

3,25

1,5 – 5

F

EK
2-izopropenil-5-metilheks-4enilacetāts
CAS
4-heksēn-1-ols, 5-metil-2(1-metiletenil)-, acetāts
IUPAC
2-(1-Metiletenil)-5metilheks-4-ēn-1-ols
Citi
(±)-Lavandulola acetāts

EK
247-327-7

C12H20O2

2,25

1,5 – 3

G

EK
DL-borneols
CAS
Biciklo[2.2.1]heptān-2-ols,
1,7,7-trimetil-, (1R,2S,4R)relIUPAC
(1R,2S,4R)-rel-1,7,7-trimetil
biciklo[2.2.1]heptān-2-ols
Cits
borneols

EK
208-080-0
CAS
507-70-0

C10H18O

2,25

1,5 – 3

H

EK
Kariofilēns
CAS
Biciklo[7.2.0]undec-4-ēns,
4,11,11-trimetil-8-metilēn-,
(1R,4E,9S)-

EK
201-746-1
CAS
87-44-5

C15H24

1,75

1 – 2,5

EK
242-582-0

C15H24

1,1

0,2 – 2

CAS
25905-14-0

IUPAC
(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil8metilēnbiciklo[7.2.0]undec4-ēns
Cits
trans-beta-kariofilēns
I

EK
(E)-7,11-dimetil-3metilēndodeka-1,6,10-triēns
CAS
1,6,10-dodekatriēns, 7,11dimetil-3-metilēn-, (6E)IUPAC
(E)-7,11-dimetil-3-metilēn1,6,10-dodekatriēns
Cits
trans-beta-farnezēns

CAS
18794-84-8
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J

EK
(R)-p-menta-1,8-diēns
CAS
cikloheksēns, 1-metil-4-(1metiletenil)-, (4R)IUPAC
(4R)-1-metil-4-(1metiletenil)cikloheksēns
Cits
limonēns

EK
227-813-5
CAS
5989-27-5

C10H16

1

0,5 – 1,5

K

EK
3,7-dimetilokta-1,3,6-triēns
CAS
1,3,6-oktatriēns, 3,7-dimetilIUPAC
3,7-dimetilokta-1,3,6-triēns
Cits
cis-beta-ocimēns

EK
237-641-2
CAS
13877-91-3

C10H16

1

0,5 – 1,5

Zināmās sastāvdaļas ≥ 10 %

Zināmās sastāvdaļas
EK nosaukums
A

linalilacetāts C12H20O2

B

linalools C10H18O

EK apraksts

78

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

Zināmās sastāvdaļas
CAS nosaukums

Saistītais CAS numurs

A

linalilacetāts C12H20O2

115-95-7

B

linalools C10H18O

78-70-6

Zināmās sastāvdaļas
Molekulas formula
CAS metode
A

C12H20O2

B

C10H18O

Struktūrformula

SMILES kods

Zināmās sastāvdaļas
Molekulmasa

Molekulmasas diapazons

A

196,2888

/

B

154,2516

/
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7.7. Krizantēmu eļļa un no tās izolētie izomēri
Uzņēmējsabiedrība ražo krizantēmu eļļu, ko pēc Chrysanthemum cinerariafolim, Compositae
ziedu un lapu sasmalcināšanas ekstrahē ar šķīdinātāju, kas ir ūdens/etanola maisījums
(1:10). Pēc ekstrahēšanas šķīdinātāju aizvada un “tīro” ekstraktu attīra turpmākajos
posmos, beidzot iegūstot krizantēmu eļļu.
Turklāt no ekstrakta ir izolēti divi izomēri reakcijas masas veidā:
Jasmolīns I
(ciklopropānkarbonskābe, 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-, (1S)-2-metil-4-okso-3-(2Z)2-pentenil-2-ciklopentēn-1-il-esteris, (1R,3R)-; CAS numurs 4466-14-2), un
Jasmolīns II
(ciklopropānkarbonskābe, 3-[(1E)-3-metoksi-2-metil-3-okso-1-propenil]-2,2-dimetil-, (1S)2-metil-4-okso-3-(2Z)-2-pentenil-2-ciklopentēn-1-ilesteris, (1R,3R)-; CAS numurs 1172-630
Turklāt uzņēmējsabiedrība nolēmusi arī sintezēt jasmolīna I un II izomēru reakcijas masu.
Uzņēmējsabiedrība uzdod šādus jautājumus:
1.

Kā identificēt krizantēmu eļļu reģistrācijas nolūkā?

2.

Vai uz izolēto jasmolīna I un II izomēru reakcijas masu attieksies eļļas reģistrācija?

3.

Vai sintezēts abu izomēru maisījums uzskatāms par to pašu vielu kā no krizantēmu
eļļas izolētais izomēru maisījums?

1.

Kā identificēt krizantēmu eļļu reģistrācijas nolūkā?

Krizantēmu eļļu uzskata par UVCB vielu, ko nevar pietiekami identificēt pēc tās ķīmiskā
sastāva (sīkāk izstrādātas vadlīnijas sk. 4.3. nodaļā). Būtiski ir citi identificēšanas
parametri, tādi kā avots un process. Krizantēmu eļļa ir bioloģiskas dabas produkts, un tā
jāidentificē ar sugu un organisma daļu, no kuras tā iegūta, un attīrīšanas procesu
(ekstrahēšanu ar šķīdinātāju). Tomēr sastāvdaļu ķīmiskais sastāvs un identitāte jāsniedz,
ciktāl tas zināms.
Lai vielu pietiekami identificētu, par nepieciešamu uzskatāma šāda informācija:
Vielas nosaukums

Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae;
eļļu iegūst no sasmalcinātiem ziediem un
lapām, ekstrahējot ar ūdens un etanola
maisījumu (1:10)

Avots
Ģints, suga, pasuga

Chrysanthemum, cinerariafolium, Compositae

Eļļai izmantotā auga daļa

Ziedi un lapas

Process
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Ražošanas metode

Sasmalcināšana ar sekojošu ekstrahēšanu

Ekstrahēšanai izmantotais
šķīdinātājs

Ūdens un etanola maisījums (1:10)

Informācija par sastāvu — zināmās sastāvdaļas (%, m/m)
Sastāvdaļas nosaukums

EK-Nr.

CAS-Nr.

Min. %

Maks.
%

Piretrīns I:
2-metil-4-okso-3-(penta-2,4dienil)ciklopent-2-enil[1R[1α[S*(Z)],3β]]-krizantemāts

204-455-8

121-21-1

30

38

Piretrīns II:
2-metil-4-okso-3-(penta-2,4dienil)ciklopent-2-enil[1R[1α[S*(Z)],3β]]-3-(3-metoksi-2metil-3-oksoprop-1-enil)-2,2dimetilciklopropānkarboksilāts

204-462-6

121-29-9

27

35

Cinerīns I:

246-948-0

25402-06-6

5

10

204-454-2

121-20-0

8

15

nav

4466-14-2

4

10

nav

1172-63-0

4

10

3-(but-2-enil)-2-metil-4oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2metilprop-1enil)ciklopropānkarboksilāts
Cinerīns II:
3-(but-2-enil)-2-metil-4oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3metoksi-2-metil-3-oksoprop-1enil)ciklopropānkarboksilāts
Jasmolīns I:
2-metil-4-okso-3-(pent-2enil)ciklopent-2-enil[1R-[1α
[S*(Z)],3β]]-2,2-dimetil-3-(2metilprop-1enil)ciklopropānkarboksilāts
Jasmolīns II:
2-metil-4-okso-3-(pent-2enil)ciklopent-2-ēn-1-il[1R-[1α
[S*(Z)],3β (E)]]2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3oksoprop-1enil)ciklopropānkarboksilāts
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Turklāt viela satur līdz 40 sastāvdaļām, kuru daudzums ir < 1 %.
Var arī apsvērt iespēju identificēt vielu kā labi definētu daudzkomponentu vielu ar sešām
galvenajām sastāvdaļām (piretrīna I, piretrīna II, cinerīna I, cinerīna II, jasmolīna I un
jasmolīna II reakcijas masu).
Vielu uzskatītu par “dabā sastopamu vielu”, ja ražošanas process būtu vienīgi
“sasmalcināšana”, un tā nebūtu jāreģistrē, ja vien tā neatbilstu kritērijiem klasificēšanai par
bīstamu vielu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.
2.

Vai uz izolēto Jasmolīna I un II izomēru reakcijas masu attieksies eļļas
reģistrācija?

Uz izolēto Jasmolīna I un II izomēru reakcijas masu neattiecas “Chrysanthemum
cinerariafolium, Compositaeeļļas” reģistrācija, jo uz atsevišķo(-ās) sastāvdaļu(-as)
neattiecas visa UVCB viela un otrādi. Jasmolīna I un II reakcijas masu uzskata par atšķirīgu
vielu.
Jasmolīna I un II reakcijas masu var uzskatīt par daudzkomponentu vielu (sīki izstrādātas
vadlīnijas sk. 4.2.3. nodaļā) ar divām galvenajām sastāvdaļām.
Lai vielu pietiekami identificētu, par nepieciešamu uzskatāma šāda informācija:
Vielas IUPAC
nosaukums

(2-metil-4-okso-3-(pent-2-enil)ciklopent-2-enil[1R-[1α
[S*(Z)],3β]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1enil)ciklopropānkarboksilāts
un
(2-metil-4-okso-3-(pent-2-enil)ciklopent-2-ēn-1-il[1R-[1α
[S*(Z)],3β (E)]]-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop1-enil)ciklopropānkarboksilāta) reakcijas masa

Cits nosaukums

Jasmolīna I un jasmolīna II reakcijas masa

Vielas tīrība

95 – 98 % (m/m)

Informācija par sastāvu — galvenās sastāvdaļas % (m/m)
Sastāvdaļas
nosaukums

EKNr.

CAS-Nr.

Min. %

Maks.
%

Jasmolīns I:
2-metil-4-okso-3-(pent2-enil)ciklopent-2enil[1R-[1α
[S*(Z)],3β]]-2,2dimetil-3-(2-metilprop1enil)ciklopropānkarboks
ilāts

nav

4466-14-2

40

60
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Molekulas formula

Struktūrformula
Molekulmasa

Jasmolīns II:
2-metil-4-okso-3-(pent2-enil)ciklopent-2-ēn-1il[1R-[1α [S*(Z)],3β
(E)]]2,2-dimetil-3-(3metoksi-2-metil-3oksoprop-1enil)ciklopropānkarboks
ilāts

C22H30O5
M = 374 g/mol
nav

1172-63-0

35

65

Molekulas formula

Struktūrformula
Molekulmasa

3.

C21H30O3
M = 330 g/mol

Vai sintezētais abu izomēru maisījums uzskatāms par to pašu vielu kā no
krizantēmu eļļas izolētais izomēru maisījums?

Attiecībā uz ķīmiski labi definētām vielām, kas ir pietiekami aprakstāmas ar to sastāvdaļām,
nav būtiski, vai viela ir izolēta no ekstrakta vai sintezēta ķīmiskā procesā. Tāpēc Jasmolīna I
un Jasmolīna II sintezēto reakcijas masu var uzskatīt par to pašu kā no Chrysanthemum
izolētais izomēru maisījums, pat ja tas iegūts atšķirīgos ražošanas procesos, ar nosacījumu,
ka maisījuma tīrība un koncentrāciju diapazons ir tas pats.
4.

Secinājumi

Ir identificētas divas vielas:
1.
2.

Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae; eļļu iegūst no sasmalcinātiem ziediem
un lapām, ekstrahējot ar ūdens un etanola maisījumu (1:10)
Izomēru Jasmolīna I un Jasmolīna II reakcijas masa neatkarīgi no vielas ražošanas
procesa.

Ja iepriekš minētās vielas izmantotu vienīgi augu aizsardzībā un biocīdiem, tās tiktu
uzskatītas par reģistrētām saskaņā ar REACH (15. pants).

7.8. Fenols, izopropilēts, fosfāts
Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1) ir UVCB viela, kur izopropilētās vienības mainīgumu nevar
pilnīgi definēt.
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1.

Nosaukums un citi identifikatori

IUPAC nosaukums vai citi
starptautiski ķīmiskie
nosaukumi

Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1)

Citi nosaukumi

Fenols, izopropilēts, fosfāts
Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1) (pamatojoties uz
propilēna un fenola molu attiecību 1:1)

EK numurs
EK nosaukums
EK apraksts

273-066-3
Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1)
/

CAS numurs
CAS nosaukums

68937-41-7
Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1)

2. Informācija par sastāvu — galvenās sastāvdaļas

Galvenās sastāvdaļas
IUPAC
nosaukums

CAS
numurs

EK
numurs

Mol.
formula
Hilla
metode

Fenols, izopropilēts,
fosfāts (3:1)

68937-41-7

273-066-3

Nenoteikta

Tipiskā
konc. (%,
m/m)

Konc.
diapazon
s (%,
m/m)
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Galvenās sastāvdaļas
EK nosaukums

EK apraksts

Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1)

/

CAS nosaukums

CAS numurs

Fenols, izopropilēts, fosfāts (3:1)

68937-41-7

7.9. Četraizvietotie amonija savienojumi
Uzņēmējsabiedrība sintezē šādas vielas:
Viela A
Četraizvietotie amonija savienojumi, di-C10-18-alkildimetil-, hlorīdi
EK numurs: 294-392-2
CAS numurs: 91721-91-4
Oglekļa ķēdes garumu sadalījums:
C10

10 %

C11

5,5 %

C12

12 %

C13

7,5 %

C14

18 %

C15

8%

C16

24 %

C17

7%

C18

8%

Viela B
Četraizvietotie amonija savienojumi, dikokoalkildimetil-, hlorīdi
EK numurs: 263-087-6
CAS numurs: 61789-77-3
Šīs vielas precīzo sastāvu uzņēmējsabiedrība nezina.
Viela C
Didodecildimetilamonija bromīds

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs

Viela D
Didodecildimetilamonija hlorīds
Viela E
Vielu E ražo kā didodecildimetilamonija bromīda un didodecildimetilamonija hlorīda reakcijas
masu (vielas C un D reakcijas masu).
Viela F
Četraizvietotie amonija savienojumi, di-C14-18-alkildimetil-, hlorīdi
EK numurs: 268-072-8
CAS numurs: 68002-59-5
Oglekļa ķēdes garumu sadalījums:
C14

20 %

C15

10 %

C16

40 %

C17

10 %

C18

20 %

Viela G
Četraizvietotie amonija savienojumi, di-C4-22-alkildimetil-, hlorīdi
Oglekļa ķēdes garumu sadalījums (viena “ ’ ” zīme norāda vienu divkāršo saiti, divas “ ’ ”
zīmes norāda vienu trīskāršo saiti):
C4

0,5 %

C6

3,0 %

C8

6,0 %

C10

10,0 %

C12

12,0 %

C14

24,0 %

C16

20,0 %

C18

16,0 %

C18’

2,0 %

C18’’

0,5 %

C20

4,0 %

C22

2,0 %

Līdz šim uzņēmējsabiedrība nosaukšanai izmanto tikai vielu B (četraizvietotie amonija
savienojumi, dikokoalkildimetil-, hlorīdi, EK numurs 263-087-6, CAS numurs 61789-77-3),
jo tā vislabāk atbilst visām vielām (vielas A līdz G). Uzņēmējsabiedrība gribētu zināt, vai ir
iespējams iekļaut visas vielas (A līdz G) vielas B reģistrācijā.
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Vispārīgas piezīmes

No taukiem un eļļām iegūtus ogļūdeņražus (parafīnus, olefīnus) vai to sintētiskos aizstājējus
identificē pēc to oglekļa ķēdes garuma sadalījuma vai pēc to izcelsmes (alkildeskriptora),
pēc funkcionālās grupas (funkcionalitātes deskriptora), piemēram, amonijs, un
anjona/katjona (sāļa deskriptora), piemēram, hlorīds. ķēdes garuma sadalījums, piemēram,
C8-18 attiecas uz:
piesātinātiem;
lineāriem (nesazarotiem);
visiem oglekļa atomu skaita apzīmējumiem, iekļaujot (C8, C9, C10, C11,…., C18), ievērojot, ka
šaurākais sadalījums neiekļauj plašāko un otrādi
Citādi tas jānorāda šādā veidā:
nepiesātināts (C16 nepiesātināts)
sazarots (C10

sazarots)

pāru skaita (C12-18 pārskaita)
Oglekļa ķēdēm, kas aprakstītas atbilstoši avotam, jāiekļauj sadalījums, kāds ir izejvielu
avotā, piemēram, tauku alkilamīni:
Tauku alkilamīni ir 99 % lineāras ķēdes pirmējie alkilamīni ar šādu oglekļa ķēdes sadalījumu
(Ullmann, 1985) [viena “ ’ ” zīme norāda vienu divkāršo saiti, divas “ ’ ” zīmes norāda vienu
trīskāršo saiti]:

2.

C12

1%

C14

3%

C14’

1%

C15

0,5 %

C16

29 %

C16’

3%

C17

1%

C18

23 %

C18’

37 %

C18’’

1,5 %

Kā identificēt vielas reģistrācijas nolūkos?

Katru vielu salīdzina ar vielu B (kas līdz šim izmantota nosaukuma veidošanai), lai izlemtu,
vai divas vielas var uzskatīt par vienu un to pašu vielu.
Vielu A un B salīdzinājums
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Šāds oglekļa ķēdes garumu sadalījums ir atrodams “koko” vielai B. (Ullmann, 1985) [viena “
’ ” zīme norāda vienu divkāršo saiti, divas “ ’ ” zīmes norāda vienu trīskāršo saiti]:
C6

0,5 %

C8

8%

C10

7%

C12

50 %

C14

18 %

C16

8%

C18

1,5 %

C18’

6%

C18’’

1%

Tādējādi vielas A oglekļa ķēdes garumu sadalījums ir atšķirīgs no oglekļa ķēdes garumu
sadalījuma “koko” vielai B. Tā kā abu vielu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nozīmīgi
atšķiras, tās nevar uzskatīt par vienu un to pašu vielu.
Vielu B un C salīdzinājums
Viela B “četraizvietotie amonija savienojumi, dikoko- alkildimetil-, hlorīdi” aprakstīta kā
izomēru maisījums ar dažādiem oglekļa ķēdes garumiem (C6 līdz C18 pāru skaita, lineāri,
piesātināti un nepiesātināti), turpretī viela C aprakstīta kā tikai viena sastāvdaļa ar vienu
definētu un piesātinātu ķēdes garumu (C12) ar atšķirīgu anjonu (bromīds). Tāpēc viela C nav
uzskatāma par to pašu kā viela B.
Vielu B un D salīdzinājums
Viela B “četraizvietotie amonija savienojumi, dikoko- alkildimetil-, hlorīdi” aprakstīta kā
izomēru maisījums ar dažādiem oglekļa ķēdes garumiem (C6 līdz C18 pāru skaita, lineāri,
piesātināti un nepiesātināti), turpretī viela D aprakstīta kā tikai viena sastāvdaļa ar definētu
un piesātinātu ķēdes garumu (C12) un to pašu anjonu (hlorīds). Vielām B un D ir atšķirīgi
nosaukumi, un tās nevar uzskatīt par vienu un to pašu vielu, jo uz vienu sastāvdaļu
neattiecas maisījums, kas satur noteiktu sastāvdaļu, un otrādi.
Vielu B un E salīdzinājums
Viela E ir vielu C un D maisījums. Abām ir piesātinātas ķēdes garums C12, bet atšķirīgi
anjoni (bromīds un hlorīds). Viela B “četraizvietotie amonija savienojumi, dikokoalkildimetil-, hlorīdi” aprakstīta kā izomēru maisījums ar dažādiem oglekļa ķēdes garumiem
(C6 līdz C18 pāru skaita, lineāri, piesātināti un nepiesātināti), un hlorīdu kā anjonu. Tomēr
viela E ir aprakstīta tikai ar C12 oglekļa ķēdes garumu un bromīdu kā papildu anjonu. Tāpēc
vielas B un E nevar uzskatīt par vienu un to pašu vielu. Tātad vielu E ir nepieciešams
reģistrēt atsevišķi.
Vielu B un F salīdzinājums
Viela F “četraizvietotie amonija savienojumi, di-C14-18-alkildimetilamonija hlorīdi” ir
sastāvdaļu maisījums ar dažādiem oglekļa ķēdes garumiem (C14 līdz C18 pāru un nepāru
skaita, lineāri un piesātināti). No vielas B viela F atšķiras pēc sastāva un pēc oglekļa ķēdes
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garumu sadalījuma diapazona. Vielai F ir šaurs oglekļa ķēdes garumu sadalījums un turklāt
C15- un C17-oglekļa atomu ķēdes. Tātad vielas B un F nevar uzskatīt par vienu un to pašu
vielu.
Vielu B un G salīdzinājums
Vielas B un G šķiet ļoti līdzīgas, jo oglekļa ķēdes garumu sadalījums ir gandrīz tajā pašā
diapazonā. Tomēr viela G papildus iekļauj oglekļa ķēdes garumus C 4, C20 un C22. Vielas G
oglekļa ķēdes sadalījums iekļauj plašāku diapazonu nekā vielas B oglekļa ķēdes sadalījums .
Tātad vielas B un G nevar uzskatīt par vienu un to pašu vielu.
3.

Secinājumi

Ogļūdeņražus (parafīnus, olefīnus) var uzskatīt par vienu un to pašu vielu tikai tad, ja visi
trīs deskriptori (alkil-, funkcionalitātes un sāļa) ir vieni un tie paši.
Iepriekš sniegtajā piemērā deskriptori vienmēr ir atšķirīgi cits no cita. Tāpēc vielas nevar
iekļaut vienā vielas B reģistrācijā.

7.10. Naftas vielas
Izmantojot vadlīnijas par specifiskām UVCB vielām 4.3.3.2. nodaļā, ir iekļauti divi piemēri.

7.10.1. Benzīna maisījuma frakcija (C4-C12)

1.

Nosaukums un citi identifikatori

Nosaukums
IUPAC nosaukums vai citi starptautiski
ķīmiskie nosaukumi

Ligroīns (šķidrie ogļūdeņraži), katalītiski
riformēts

Avots
Destilācijas maisījuma avota
identifikācija vai apraksts

Jēlnafta

Process
Attīrīšanas procesa apraksts

Katalītiskā riforminga process

Oglekļa diapazons

C4-C12

Viršanas punkta diapazons vai
robežlielums

30˚C līdz 220˚C
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Citas fizikālās īpašības, piemēram,
viskozitāte

zem 7 mm2/s pie 40˚C (viskozitāte)

EK numurs
CAS numurs
EK nosaukums/CAS nosaukums
EK apraksts/CAS apraksts

273-271-8
68955-35-1
Ligroīns (šķidrie ogļūdeņraži), pēc
katalītiskā riforminga
Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas
iegūts, destilējot katalītiskā riforminga
procesa produktus. Tas sastāv no
ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu
galvenokārt diapazonā no C4 līdz C12, un tā
viršanas temperatūra ir diapazonā no
aptuveni 30˚C līdz 220˚C (90°F līdz
430°F). Tas satur relatīvi lielu daļu
aromātisko un sazarotas ķēdes
ogļūdeņražu. Šis maisījums var saturēt
benzolu 10 tilpuma % vai vairāk.

2.

Informācija par sastāvu

Zināmās sastāvdaļas
IUPAC nosaukums

CAS numurs

EK numurs

Konc. diapazons
(%, m/m)

benzols

71-43-2

200-753-7

1-10

toluols

108-88-3

203-625-9

20-25

ksilols

1330-20-7

215-535-7

15-20

7.10.2. Gāzeļļas (šķidrie ogļūdeņraži)
1.

Nosaukums un citi identifikatori

IUPAC nosaukums vai citi starptautiski
ķīmiskie nosaukumi

Avots

Gāzeļļas (šķidrie ogļūdeņraži), smagie,
destilēti atmosfēras spiedienā
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Destilācijas maisījuma avota
identifikācija vai apraksts

Jēlnafta

Process
Attīrīšanas procesa apraksts

Destilācija atmosfēras spiedienā

Oglekļa diapazons

C7 - C35

Viršanas punkta diapazons vai
robežlielums

121˚C līdz 510˚C

Citas fizikālās īpašības, piemēram,
viskozitāte

20 mm2/s pie 40˚C (viskozitāte)

EK numurs
CAS numurs
EK nosaukums/CAS nosaukums
EK apraksts/CAS apraksts

272-184-2
68783-08-4
Gāzeļļas (šķidrie ogļūdeņraži), smagie,
destilēti atmosfēras spiedienā
Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas
iegūts, destilējot jēlnaftu. Tas sastāv no
ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu
galvenokārt diapazonā no C7 līdz C35 un tā
viršanas temperatūra ir diapazonā aptuveni
no 121˚C līdz 510˚C (250°F līdz 950°F).

2.

Ķīmiskais sastāvs

Informācija nav pieejama

7.11. Enzīmi
Izmantojot 4.3.2.3. nodaļā sniegtās vadlīnijas par specifiskām UVCB vielām, ir iekļauti divi
enzīmu koncentrātu piemēri: subtilizīns (identificēts atbilstoši IUBMB nomenklatūrai un
citām sastāvdaļām) un -amilāze (identificēta atbilstoši IUBMB nomenklatūrai un
producentorganismam)

7.11.1. Subtilizīns

Enzīma proteīns

Subtilizīns

IUBMB numura

3.4.21.62
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IUBMB piešķirtie nosaukumi
(Sistēmiskais
nosaukums,
nosaukums, sinonīmi)

enzīma

Subtilizīns;
alkalāze; alkalāze 0.6L; alkalāze 2.5L; ALKenzīms; bacilopeptidāze A; bacilopeptidāze B;
Bacillus subtilis sārmainā proteināze, bioprāze;
bioprāze AL 15; bioprāze APL 30; kolistināze;
(sk. arī komentārus); subtilizīns J; subtilizīns
S41; subtilizīns Sendai; subtilizīns GX;
subtilizīns E; u. tml.

IUBMB sniegtie komentāri

Subtilizīns ir serīna endopeptidāze, peptidāžu
saimes S8 tipisks piemērs. Tas nesatur cisteīna
atlikumus (kaut arī tie ir atrodami homologos
enzīmos). Sugām atbilstošie varianti iekļauj
subtilizīnu BPN' (arī subtilizīnu B,
subtilopeptidāzi B, subtilopeptidāzi C, Nagarsi,
Nagarses proteināzi, subtilizīnu Novo, bakteriālo
proteināzi Novo) un Karlsberga subtilizīnu
(subtilizīnu A, subtilopeptidāzi A, alkalāzi Novo).
Iepriekš EK 3.4.4.16 un iekļauts EK 3.4.21.14.
Līdzīgus enzīmus producē dažādi Bacillus
subtilis celmi un citas Bacillus sugas [1,3]

Reakcija

Proteīnu hidrolīze, plaši specifiska attiecībā uz
peptīdu saitēm un ar priekšroku lieliem
bezlādiņa atlikumiem P1. Hidrolizē peptīdu
amīdus.

Reakcijas tips

Hidrolāzes;
Iedarbojas uz peptīda saitēm (peptidāzes);
Serīna endopeptidāzes

EK numurs

232-752-2

EK nosaukums

Subtilizīns

CAS numurs

9014-01-1

CAS nosaukums

Subtilizīns

Enzīma proteīna koncentrācija

26 %

Citas sastāvdaļas
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Citi proteīni, peptīdi un aminoskābes

39 %

ogļhidrāti

11 %

lipīdi

1%

neorganiskie sāļi

23 %

Papildu parametri
Substrāti un produkti

Proteīni vai oligopeptīdi, ūdens
peptīdi

7.11.2. -Amilāze

Enzīma proteīns

-Amilāze

IUBMB numura

3.2.1.1

IUBMB piešķirtie nosaukumi
(Sistēmiskais nosaukums, enzīma
nosaukums, sinonīmi)

1,4--D-glikānglikanohidrolāze;

IUBMB sniegtie komentāri

Iedarbojas uz cieti, glikogēnu un radniecīgiem
polisaharīdiem un oligosaharīdiem nejaušas
izvēles veidā, reducējošās grupas atšķeļ αkonfigurācijā. Termins “α” attiecas uz
atšķeļamās brīvās cukura grupas sākotnējo
anomēro konfigurāciju, bet ne uz hidrolizējamās
saites konfigurāciju.

Reakcija

1,4--D-glikozīdsaišu endohidrolīze
polisaharīdos, kuri satur trīs vai vairāk 1,4-saistītas D-glikozes vienības

Reakcijas tips

hidrolāzes;
glikozidāzes;
glikozidāzes, t. i., enzīmi, kas hidrolizē O- and
Sglikozilsavienojumus

glikogenāze;
-amilāze;
alfa-amilāze;
endoamilāze;
Taka-amilāze A
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EK numurs

232-565-6

EK nosaukums

Amilāze, 

CAS numurs

9000-90-2

Saistītais CAS numurs

9001-95-0, 9036-05-9, 9077-78-5, 135319-505,
106009-10-3, 70356-39-7, 144133-13-1
(visi svītroti)

CAS nosaukums

Amilāze, 

Enzīma proteīna koncentrācija

37 %

Citas sastāvdaļas
Citi proteīni, peptīdi un aminoskābes

30 %

ogļhidrāti

19 %

neorganiskie sāļi

14 %

Papildu parametri
Substrāti un produkti

Ciete, glikogēns, ūdens,
polisaharīds, oligosaharīds;
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I papildinājums — vadlīniju instrumenti
Šajā papildinājumā iekļauts interneta vietņu, datubāzu un rokasgrāmatu saraksts, kas var
būt noderīgs, lai atrastu attiecīgos IUPAC, CAS un EK nosaukumus, CAS un EK numurus,
molekulu formulas un struktūrformulas, tostarp SMILES pieraksta veidu un citus
parametrus, kas ir vajadzīgi vielas identificēšanai. Komerciālas datubāzes un vadlīniju
instrumenti nav iekļauti.

Vispārīgi
Vielas identitātes
parametrs

Avots

Avota apraksts

U.S. Department of
Health and Human
Services

http://sis.nlm.nih.gov/chemical.html

Datubāzu un
palīglīdzekļu kopa,
kas palīdz lietotājiem
meklēt ķīmijas
informāciju

Perkin Elmer
Informatics

http://chemfinder.cambridgesoft.com/

Bezmaksas datubāze,
kas sniedz ķīmiskās
struktūras, fizikālās
īpašības un
hipersaites uz saistīto
informāciju

BIOVIA Experiment
Knowledge Base (EKB)

http://accelrys.com/products/informati
cs/

Ķīmiskā
programmatūra;
Accord Alphabetical
Product Listing
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Nosaukums un citi identifikatori
Vielas
identitātes
parametrs

Avots

Avota apraksts

IUPAC
nosaukums

http://www.iupac.org/home/publications
/e-resources/nomenclature-andterminology.html

IUPAC oficiālā tīmekļa vietne

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac

IUPAC ķīmiskā nomenklatūra un
ieteikumi (saskaņā ar IUPAC
kompetenci)

Nomenclature of Organic Chemistry
(Blue Book) Pergamon, 1979 [ISBN 008022-3699]

Galvenās IUPAC nomenklatūras
publikācijas, atjauninājums
paredzēts 2006. gadā.

A Guide to IUPAC Nomenclature of
Organic Compounds (recommendations
1993) (supplementary Blue Book)
Blackwell Science, 1993 [ISBN 0-632034882]

Galvenās IUPAC nomenklatūras
publikācijas, atjauninājums
paredzēts 2006. gadā.

Nomenclature of Inorganic Chemistry
(recommendations 1990) (Red Book)

Galvenās IUPAC nomenklatūras
publikācijas, atjauninājums
paredzēts 2005. gada jūlijā.

Blackwell Science, 1990 [ISBN 0-632024941]
IUPAC
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Biochemical Nomenclature and Related
Documents (White Book) Portland Press,
1992 [ISBN 1-85578-005-4]

Galvenās IUPAC nomenklatūras
publikācijas.

Principles of Chemical Nomenclature: a
Guide to IUPAC Recommendations
Blackwell Science, 1998 [ISBN 0-865426856]

Ievadsējums, kas iekļauj visus
savienojumu tipus.

http://www.acdlabs.com/products/draw
_nom/

Komerciāla datorizēta nosaukumu
veidošanas programma, kas var
būt ļoti noderīga, lai nosauktu
vidējas sarežģītības struktūras.
Pieejama arī bezmaksas
programmatūra mazām molekulām
(iesaka IUPAC).
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http://www.acdlabs.com/iupac/nomencl
ature

Organiskās ķīmijas IUPAC
nomenklatūra (IUPAC iesaka)

http://www.acdlabs.com/iupac/nomencl
ature/93/r93_671.htm

Organisko savienojumu
apstiprinātu triviālo un
pussistemātisko nosaukumu sakņu
pilns saraksts.

http://www.chemexper.com/

ChemExper Chemical Directory
mērķis ir radīt kopēju un brīvi
pieejamu ķīmisko vielu datubāzi
internetā. Šī datubāze satur
ķīmiskās vielas ar to fizikālajiem
raksturlielumiem. Ikviens var
iesniegt ķīmisko informāciju un
iegūt informāciju, izmantojot
interneta pārlūkprogrammu.

IUBMB
nomenklatūr
a

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/
vai
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb

IUBMB bioķīmiskās nomenklatūras
datubāze (saskaņā ar IUBMB
kompetenci).

Citi
nosaukumi

http://www.colour-index.org

Krāsu indeksa vispārējie
nosaukumi, Colour Index
International, Fourth Edition
tiešsaistē.

http://online.personalcarecouncil.org/jsp
/Home.jsp

INCI (Kosmētikas līdzekļu
sastāvdaļu starptautiskā
nomenklatūra), Personīgās
aprūpes produktu padomes
interneta vietne.

http://www2.epa.gov/tscainventory/certain-chemical-substancescontaining-varying-carbon-chainlengths-alkyl-ranges

US EPA vielas, kas satur mainīgus
oglekļa ķēdes garumus
(alkildiapazoni, izmantojot CX-Y
apzīmējumu).

Citi
identifikatori

http://www.cenorm.be

CE normas, oficiālā Eiropas CE
interneta vietne.

EK numurs

http://echa.europa.eu/information-onchemicals/ec-inventory

EK saraksts: meklējumi EINECS,
ELINCS, NLP un Direktīvas
67/548/EEK I pielikumā.

CAS numurs

http://www.cas.org

CAS reģistra dienesta oficiālā
tīmekļa vietne.
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http://www.chemistry.org
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American Chemical Society oficiālā
tīmekļa vietne.

Molekulas formula un struktūrformula
Vielas
identitātes
parametrs

Avots

Avota apraksts

SMILES

http://cactus.nci.nih.gov/services/translat
e/

Bezmaksas SMILES ģenerators

Molekulma
sa un
SMILES

http://www.acdlabs.com/download/chems
k.html

ACDChemsketch, bezmaksas
programmatūra (pieejama arī
komerciāli)

Daži fizikāli
ķīmiskie
parametri

http://www2.epa.gov/tsca-screeningtools/epi-suitetm-estimation-programinterface

EPI (Estimation Programs Interface)
SuiteTM ir rinda fizikāli ķīmisko
īpašību un iedarbības uz vidi
novērtēšanas modeļu uz Windows®
pamata, ko izstrādājis EPA’s Office
of Pollution Prevention Toxics and
Syracuse Research Corporation
(SRC).
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II papildinājums — tehniskās vadlīnijas par vielas
identificēšanas parametriem
Informācija šajā papildinājumā ir paredzēta vadlīniju dokumenta lietotājiem, kam ir
nepietiekamas zināšanas par nomenklatūras tehniskajiem noteikumiem, dažādo reģistru
numuru lietošanu un apzīmējumu molekulārās un struktūras informācijas pierakstu
noteikumiem, spektru datiem u. tml.
Papildinājumā sniegts vispārējs ievads, rezumējot galvenos principus, un vadot lietotāju uz
oriģinālavotiem pilnīgas informācijas iegūšanai.
Šis pārskats ir vienkāršota versija, tas nav pilnīgs vai izsmeļošs, un tas nav pietiekami
detalizēts profesionālam lietotājam. Tas nekādā ziņā nav jāuzskata par līdzvērtīgu oficiālam
avotam.
1 Nosaukums(-i) IUPAC vai citā starptautiskā nomenklatūrā
Reģistrācijai sniedz IUPAC nosaukumu vai citu labi definētu starptautiski pieņemtu vielas
nosaukumu angļu valodā.
IUPAC nosaukums pamatojas uz starptautisko standarta ķīmisko nomenklatūru, ko
izveidojusi starptautiskā organizācija IUPAC — Starptautiskā teorētiskās un praktiskās
ķīmijas apvienība (International Union of Pure and Applied Chemistry) (atbilstošas norādes
sk. 1. papildinajumā). IUPAC nomenklatūra ir sistēmisks veids, kā nosaukt gan organiskas,
gan neorganiskas ķīmiskās vielas. IUPAC nomenklatūrā priedēkļus, piedēkļus un infiksus
(iestarpinājumus) izmanto, lai aprakstītu vielas tipu un funkcionālo grupu stāvokli.
penta-1,3-diēn-1-ols, šajā piemērā:
priedēklis ir penta-1,3infikss ir-di un
izskaņa ir -ols
ēn- ir nosaukuma pamats, nosaukuma sakne.
Noteikumu kopa tika izveidota vairāku gadu laikā, un tā nepārtraukti mainās, lai darbotos ar
jaunām sastāvdaļām, kuru molekulas ir daudzveidīgas, un ar iespējamiem konfliktiem vai
neskaidrībām, kas ir identificētas. IUPAC paredzētos noteikumus var izmantot vienīgi labi
definētām vielām.
Turpmāk par IUPAC nosaukumu struktūru ir sniegtas dažas vispārējas vadlīnijas. Sīkāk
izstrādātai palīdzībai, lūdzu, izmantojiet šā dokumenta teksta 4. nodaļā sniegtās vadlīnijas.
1.1

Organiska viela

1. posms

Noskaidrojiet C atomu skaitu garākajā nepārtrauktajā oglekļa atomu ķēdē; šis
skaits nosaka priedēkli, pirmo daļu nosaukuma saknē:
Oglekļa atomu
skaits

Sakne

1

met-

2

et-

3

prop-
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2. posms

4

but-

5

pent-

6

heks-

7

hept-

8

okt-

N

….

Nosakiet ķēdes piesātinājumu; ķēdes piesātinājums nosaka izskaņu, nosaukuma
saknes otro daļu:
piesātinājums

Saites

Izskaņa

Nepiesātināts

Divkāršā
Trīskāršā

-ēns
-īns

Piesātināts

-

-āns

Vairāku divkāršo vai trīskāršo saišu gadījumā saišu skaitu norāda ar “mono”,
“di”,“tri” u. tml. pirms piedēkļa:
Pentēns ar 2 divkāršajām saitēm: pentadiēns
3. posms

Apvienojiet priedēkli, izskaņu un papildinājumus saknes nosaukumā
IEVĒRĪBAI: Saknes nosaukumam var izmantot arī IUPAC apstiprinātus triviālos
un pussistemātiskos nosaukumus:
Benzols, toluols, u. tml.

4. posms

Izmantojiet turpmāk doto tabulu:



Identificējiet aizvietotājus un/vai funkcionālās grupas: oglekļa vai bezoglekļa grupas,
kas piesaistītas oglekļa atomu ķēdei, kura identificēta atbilstoši 1. posmam.



Nosakiet aizvietotāju un/vai funkcionālo grupu prioritāti.



Pievienojiet priedēkļus attiecībā uz pirmo aizvietotāju/funkcionālo grupu un visiem
sekojošiem aizvietotājiem/funkcionālajām grupām prioritāšu secībā.



Pievienojiet priedēkli attiecībā uz citiem aizvietotājiem un funkcionālajām grupām
alfabēta secībā.
Prioritāte

Grupa

Formula

Izskaņa

Priedēklis

1

Karbonskābe

R-COOH

-skābe

Karboksi-

2

Esteris

R-CO-O-R

-oāts

-
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3

Amīds

R-CONH2

-amīds

Karbamoil-

4

Cianīds

R-CN

-nitrils

Ciano-

5

Aldehīds

R-CHO

-als

Okso-

6

Ketons

R-CO-R

-ons

Okso-

7

Spirts

R-OH

-ols

Hidroksil-

8

Tiols

R-SH

-tiols

Sulfanil-

9

Amīns

R-NH2

-amīns

Amīno-

1.2

Neorganiska viela

1.2.1

Vienkāršu neorganisku vielu nosaukšana
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Neorganisku vielu nosaukšana pamatojas uz noteikumu kopu (IUPAC sarkanā grāmata, sk.
norādi 7.1. nodaļā), no kuriem paši galvenie ir sniegti turpmāk:
1

Viena atoma anjonus nosauc ar izskaņu -īds:
O2- ir oksīds

2
Vienkāršus jonu savienojumus nosauc ar katjonu, kam seko anjons. Katjoniem
ar lādiņiem > 1, lādiņus pieraksta, izmantojot romiešu ciparus iekavās tieši aiz elementa
nosaukuma:
Cu2+ ir varš(II)
3
Hidrātus nosauc kā jonu savienojumus, kam seko skaitlisks priedēklis un hidrāts. Skaitliskie priedēkļi ir mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, nona-,
deka-:
CuSO4·5H2O ir “vara(II) sulfāta pentahidrāts”
IEVĒRĪBAI: reģistrācijas nolūkā konkrētā metāla sāļa hidrātus un attiecīgā gadījumā
bezūdens formu uzskata par “vienām un tām pašām vielām”.
4
Neorganiskos molekulāros savienojumus nosauc ar priedēkli (sk. hidrātus)
pirms katra elementa. Elektronegatīvāko elementu raksta pēdējo ar izskaņu -īds:
CO2 ir oglekļa dioksīds, un CCl4 ir oglekļa tetrahlorīds.
5
iespējas:

Skābes nosauc pēc anjona, kas veidojas skābi izšķīdinot ūdenī. Ir vairākas

a
a Ja, izšķīdinot ūdenī, skābe disociē, veidojot anjonu ar nosaukumu “x”-īds,
skābes nosaukums ir “x”-ūdeņražskābe:
hlorūdeņražskābe ūdenī veido hlorīda anjonu.
b
Ja, izšķīdinot ūdenī, skābe disociē, veidojot anjonu ar nosaukumu “x”-āts,
skābes nosaukums ir “x”-skābe:
hlorskābe ūdenī disociē, veidojot hlorāta anjonus.
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c
Ja, izšķīdinot ūdenī, skābe disociē, veidojot anjonu ar nosaukumu “x”-īts,
skābes nosaukums ir “x”-paskābe:
hlorpaskābe disociē, veidojot hlorīta anjonus.
1.2.2

Mineraloģisko fāzu nosaukšana

Kompleksās mineraloģiskās fāzes parasti satur triju vai vairāku elementu apvienojumu.
Vairums minerālā esošo elementu ir savienojumos ar skābekli, un identificēšanas
atvieglošanai mineralogi sarežģītos savienojumus parasti uzskata par veidotiem no
oksīdiem, no kuriem daži ir bāziski, bet daži — skābi. Piemēram, silikātu gadījumā parasti
tos parāda kā oksīdu skaita summu vai kā silīcijskābes sāļus, vai kā alumosilīcijskābes
sāļus. Attiecīgi kalcija ortosilikātu var attēlot kā 2CaO·SiO2 jeb atsevišķu oksīdu
apvienojumu, vai arī kā Ca2SiO4 jeb ortosilīcijskābes H4SiO4kalcija sāli. Tas pats attiecas uz
citiem kompleksiem minerālajiem oksīdiem — tos nosauc ar priedēkli pirms katra oksīda
(piemēram, Ca3SiO5 = trikalcija silikāts = 3CaO·SiO2). Lai saīsinātu savienojumu formulas,
dažās ražošanas jomās process tiek tālāk vienkāršots. Piemēram, portlandcementa klinkera
gadījumā 2CaO·SiO2 (kalcija ortosilikāts vai dikalcija silikāts) tiek saīsināts līdz C 2S, kur C =
CaO un S = SiO2. Gadījumos, kad ir jānosauc vai jāidentificē sarežģītas mineraloģiskās
fāzes, ir ieteicams sniegt norādi uz mineraloģiskiem vai ražošanas tekstiem.
1.3

Dabasvielas un saistītās sastāvdaļas

Dabasvielām IUPAC ir izstrādāti vairāki noteikumi sistemātiskai nosaukumu veidošanai.
Īsumā tas nozīmē, ka no dabiska izejvielu avota ekstrahētas vielas nosaukuma pamatā, ja
vien iespējams, ir organisma, no kura viela ekstrahēta, ģints, dzimtas vai sugas
nosaukums:
Hipotētiska proteīna HypothecaliaExamplare nosaukums pamatojas uz
hypothecalia un/vai examplare, piemēram, zirga Examplare
Ja iespējams, nosaukumam jāatspoguļo dabasvielas zināmā vai iespējamā izplatība.
Attiecīgā gadījumā vielas nosaukuma pamatā var izmantot arī klasi vai kārtu, ja viela
sastopama vairākās saistītās dzimtās. Nezināmas struktūras dabasvielu nosaukumos
nedrīkst būt organisko vielu nomenklatūrā izmantojamie priedēkļi, izskaņas un/vai infiksi:
Zirga Examplare kondensācijas produkts ar N-galā pievienotu valarīnu
Daudzas dabā sastopamas vielas pieder labi definētām struktūras klasēm, no kurām katru
var raksturot ar cieši saistītu izejas struktūru kopu, tas ir, katru var atvasināt no
fundamentālas struktūras. Šo dabā sastopamo vielu un to atvasinājumu sistemātisko
nosaukumu pamatā var būt attiecīgās fundamentālās izejas struktūras nosaukums:
Labi zināmas izejas struktūras ir alkaloīdi, steroīdi, terpenoīdi un vitamīni
Fundamentālajai izejas struktūrai jāatspoguļo pamata karkass, kas ir kopīgs attiecīgās
klases vielu vairumam. Dabā sastopamās vielas vai to atvasinājumus nosauc pēc izejas
struktūras, pievienojot priedēkļus, izskaņas vai infiksus, kas apzīmē:


karkasa struktūras modifikācijas



karkasa atomu aizvietošanu



izmaiņas hidrogenēšanas pakāpē, ko netieši norāda izejas struktūras nosaukums



atomus vai grupas, kas aizvieto ūdeņraža atomus izejas struktūrā



konfigurācijas, uz kurām vēl netieši nenorāda izejas struktūras nosaukums vai kas ir
izmainītas attiecībā uz netieši norādītajām:
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Tiamīna hlorīds ir pazīstams arī kā vitamīns B 1
Sīkāk izstrādātas informācijas saņemšanai par dabasvielu un ar tām saistītu vielu
sistemātisko nosaukumu veidošanu sazinieties ar IUPAC (sk. 1. papildinājumu).
1.4

IUPAC nosaukumu nav iespējams izveidot
Ja IUPAC nosaukumu dažām vielām nav iespējams izveidot, var izmantot citu
starptautiski atzītu nomenklatūru, kas ir specifiska attiecīgajām vielām, tādām kā:



minerāli un rūdas, mineraloģiskie nosaukumi



naftas vielas;



krāsu indeksa vispārīgie nosaukumi 3;



eļļu piedevas;



INCI (Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra) 4;



SDA (ziepju un mazgāšanas līdzekļu asociācija) – virsmas aktīvo vielu nosaukumi 5;



u. tml.

2

Citi nosaukumi
Visi attiecīgie nosaukumi un/vai publiskie identifikatori visās valodās, ar kuriem viela ir
vai nonāks ES tirgū (piemēram, tirdzniecības nosaukumi), ir noderīgi, lai tos iekļautu
reģistrācijā saskaņā ar REACH nostādnēm. Tas ietver komercnosaukumus, sinonīmus,
saīsinājumus u. tml.

 http://www.colour-index.org, Starptautiskais krāsu indekss, ceturtais izdevums,
tiešsaistē (Colour Index International, Fourth Edition Online)
 http://online.personalcarecouncil.org/jsp/Home.jsp, INCI Personīgās aprūpes produktu
padomes tīmekļa vietne
 http://www.cleaninginstitute.org/, American Cleaning Institute (ACI) oficiālā tīmekļa
vietne.3
3

EK numurs no EINECS, ELINCS vai NLP (EK saraksts)

EK numurs, t. i., EINECS, ELINCS vai NLP numurs, ir vielas oficiālais numurs Eiropas
Savienībā. EK numuru var iegūt no EINECS, ELINCS un NLP oficiālajām publikācijām un no
Eiropas Ķīmisko vielu Aģentūras.
EK numurs sastāv no 7 cipariem formātā x1x2x3-x4x5x6-x7. Pirmo ciparu nosaka saraksts,
kuram viela piederīga:

Saraksts

EK numura pirmais
cipars

EINECS

2 vai 3

ELINCS

4

NLP

5
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CAS nosaukums un CAS numurs

Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service (CAS)), ir Amerikas Ķīmijas
savienības (ACS) nodaļa, kas piešķir CAS nosaukumu un numuru katrai ķīmiskai vielai, ko
ievada CAS reģistra datubāzē. Nosaukumus un numurus piešķir secīgi, lai CAS
nepārprotamīgi identificētu zinātnieku iegūtās vielas. Katrai Chemical Abstracts Service
reģistrētai vielai ir nosaukums saskaņā ar CAS nomenklatūru, ko ACS pieņem pēc ACS
nomenklatūras komitejas ieteikumiem (norādes sk. 1. papildinājumā).
4.1

CAS nosaukums

CAS nosaukumu pieņem Chemical Abstract Service, un tas ir atšķirīgs no IUPAC
nosaukuma. CAS nomenklatūras pamatā ir ierobežota kritēriju kopa, kas ne vienmēr ir
pietiekama vielas nosaukuma atvasināšanai. Tāpēc, lai iegūtu pareizu CAS nosaukumu,
parasti ir ieteicams sazināties ar Chemical Abstract Service.
Īsumā nomenklatūras pamatnoteikumi ir:


izvēlas vielas “galveno daļu”, kas darbojas kā galvene vai pamats;



pēc galvenes/pamata apgrieztā secībā uzskaita aizvietotājus;



ja ir vairāki aizvietotāji, tos uzskaita alfabēta secībā (iekļaujot priedēkļus):
o-ksilēn-3-ols ir benzols, 1,2-dimetil-, 3-hidroksi-,

4.2

CAS numurs

CAS numurus var iegūt no Chemical Abstract Service.
CAS numurs sastāv no vismaz pieciem cipariem, kas sadalīti trīs daļās, kuras atdalītas ar
defisēm. Otrā daļa vienmēr sastāv no diviem cipariem, trešā daļa — no viena cipara.
Ni ......N4 N3 – N2 N1 - R
CAS numura pārbaudei ir pieejama “kontrolsumma”:

iN i  .......4 N 4  3 N 3  2 N 2  1 N 1

10

 iN
10

i

Q

R
10

Pareizam CAS numuram jābūt saskaņā ar kontrolsummu.
5

Citi identitātes kodi
Var sniegt arī citus starptautiski atzītus identitātes kodus, tādus kā:



ANO numurs;



krāsu indeksa numurs;



krāsvielas numurs.

6

Molekulas formula, struktūrformula un SMILES

6.1

Molekulas formula

Molekulas formula identificē katru elementa tipu ar tā ķīmisko simbolu un identificē katra
tāda elementa atomu skaitu vienā atsevišķā vielas molekulā
Molekulu formulas jāsniedz saskaņā ar (tradicionālo) Hilla sistēmu un turklāt saskaņā ar
CAS sistēmu, kur tā atšķiras no Hilla sistēmas formulas.
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Piemērojot Hilla metodi, ievēro šādus posmus:
1.

Identificē elementus un uzskata ķīmiskos simbolus;

2.

Izkārto elementus pareizā secībā:
a.

Oglekli saturošas vielas:

Katru elementu apzīmē ar tā ķīmisko simbolu šādā secībā:
1) ogleklis;
2) ūdeņradis;
3) citu elementu simboli alfabēta secībā:
Pentāns: C5H12
Pentēns: C5H10
Pentanols: C5H12O
b.

Oglekli saturošas vielas:

Katru elementu norāda alfabēta secībā:

Hlorūdeņražskābe: ClH
3. Katram ķīmiskajam elementam, ja tā atomu skaits ir > 1, atomu skaitu norāda kā
apakšraksta indeksu aiz ķīmiska simbola;
4. Informāciju, kas nav saistīta ar galveno struktūru, pievieno molekulas formulas beigās,
atdalot ar punktu vai komatu:
Nātrija benzoāts ir C7H6O2, nātrija sāls
Vara sulfāta dihidrāts ir CuO4S·2H2O
Ja Hilla metodi kādai konkrētai vielai nevar izmantot, molekulas formula jāsniedz citādā
veidā, piemēram, kā empīriskā formula, vienkāršs atomu apraksts un pieejamo atomu
attiecība vai kā Chemical Abstract Service sniegtā formula (sk. vadlīniju dokumenta teksta
4. nodaļu).
6.2

Struktūrformula

Struktūrformula ir vajadzīga molekulu novietojuma un molekulu savstarpējo attiecību
vizualizācijai vielā. Struktūrformulā jānorāda atomu, jonu vai grupu izvietojums un tos
savienojošo saišu veids. Tas iekļauj arī izomēriju, t. i., cis/trans, hiralitāti, enantiomērus
u. tml.
Struktūrformulu var sniegt dažādos formātos: molekulas formulas veidā un/vai struktūras
diagrammas veidā.
- Struktūrformula molekulas formulas veidā
1.

Pierakstiet visus elementus grupveidā un to parādīšanās secībā:
n-pentāns: CH3CH2CH2CH2CH3

2.

Katru aizvietotāju pieraksta iekavās tieši pēc atoma, ar kuru tas ir saistīts:
2-metilbutāns: CH3CH(CH2)CH2CH3

3.

Divkāršo vai trīskāršo saišu gadījumā tās parāda starp ietekmēto elementu
grupām:
pent-1-ēns: CH2=CHCH2CH2CH3
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- Struktūrformula struktūrdiagrammas veidā
Struktūrdiagrammā elementus un saites starp elementiem vizualizē 2D vai 3D attēlā. Pastāv
vairākas metodes:
1.
Parāda visus neoglekļa elementus un ūdeņradi, kas pievienots pie neoglekļa
elementiem

OH

2.

pent-1-ene

pentan-1-ol

pentane

Parāda visus elementus pēc nosaukuma
H

H

H

H

H

H

H

H

C
H

C
H

C
H

C
H

C

H

H

C

H

C

H

C

H

H

H

H

C

H

C

H

H

C

H

C

H

H

H

C

C

C

H

H

H

H

H
O

H

H

3.

pent-1-ene

pentan-1-ol

pentane

Parāda oglekli un ūdeņradi kā grupas (piemēram, CH3), visus neoglekļa elementus un
visus ūdeņražus, kas nav piesaistīti ogleklim.

CH2
H3C

H3C

CH2
CH2

CH3

H2C

CH2
CH2 CH2

CH
CH2 CH2
CH3

CH2 OH

pentane

6.3

pentan-1-ol

pent-1-ene

SMILES pieraksta veids

SMILES ir saīsinājums no Simplified Molecular Input Line Entry Specification (Vienkāršotā
molekulāro datu ievades lineāras izteiksmes sistēma). 32 Tā ir ķīmiskā pieraksta sistēma,
kuru izmanto, lai molekulāro struktūru parādītu lineāras simbolu rindas veidā. Izmantojot
standarta SMILES, molekulas nosaukums ir sinonīms ar tās struktūru: tā netieši parāda
molekulārās struktūras divdimensiju attēlu. Tā kā divdimensiju ķīmisko struktūru var
uzzīmēt dažādos variantos, vienai molekulai pastāv vairāki pareizi SMILES pieraksta veidi.

32

Weininger (1988) SMILES, a chemical language and information system. 1. Introduction to methodology and
encoding rules; J. Chem. Inf. Comput. Sci.; 1988; 28(1); 31-36.
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SMILES pamats ir molekulas valenču modeļa parādīšana; tādējādi, šis pieraksta veids nav
piemērots, lai aprakstītu molekulas, kuras nevar parādīt ar valenču modeli.
SMILES pieraksta veids aptver atomus, ko apzīmē ar elementu simboliem, saites, iekavas,
kas parāda sazarotību, un ciparus, kurus izmanto cikliskajām struktūrām. SMILES pieraksta
veids parāda molekulas struktūru kā grafiku ar papildus hiralitātes norādēm. SMILES
pieraksta veidu, kas apraksta struktūru tikai saišu un atomu terminos, sauc par vispārējo
SMILES; SMILES pieraksta veids, kas pierakstīts ar izotopu un hirālo specifikāciju, ir
pazīstams kā izomērs SMILES.
Īsumā SMILES pieraksta veida pamatā ir daži pamatnoteikumi:
1.

Atomus parāda ar atomu simboliem;

2.

Katru atomu, izņemot ūdeņradi, norāda neatkarīgi;
a.

b.

elementus “organiskajā apakškopā” B, C, N, O, P, S, F, Cl, Br un I raksta
bez iekavām un bez piesaistītā H, kamēr H skaits atbilst zemākai normālai
valencei atbilstošai skaidri izteiktām saitēm:

Elements
“organiskajā
apakškopā”

“Zemākā(-s)
normālā(-s)
valence(-s)”

B

3

C

4

N

3 un 5

O

2

P

3 un 5

S

2, 4 un 6

F

1

Cl

1

Br

1

I

1

Elementus “organiskajā apakškopā” raksta iekavās, tiklīdz H atomu skaits
neatbilst zemākajai normālajai valencei:
Amonija katjons ir NH4+

c.
3.

Elementus, kas nav “organiskās apakškopas” elementi, raksta iekavās,
parādot jebkuru pievienoto ūdeņraža atomu.

Alifātiskos atomus ieraksta ar lielajiem burtiem, aromātiskos atomus ieraksta ar
mazajiem burtiem:
benzols ir c1ccccc1 un cikloheksāns ir C1CCCCC1

108

4.

5.

6.
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Ūdeņradis iekļaujams tikai šādos gadījumos:
a.

lādēts ūdeņradis, t. i., protons, [H+];

b.

ūdeņraži, kas saistīti ar citiem ūdeņražiem, t. i., molekulārais ūdeņradis,
[H][H];

c.

ūdeņraži, kas saistīti ar vairāk nekā vienu citu atomu, piemēram, tiltiņa
ūdeņraži;

d.

ūdeņraža izotopu specifikācijas, piemēram, deiterijs ([2H]);

e.

ja ūdeņradis ir saistīts ar hirālo atomu.

Četras galvenās saites parāda šādi:
Saites tips

SMILES pieraksta
veids

Vienkāršā

- (nav jāparāda)

Divkāršā

=

Trīskāršā

#

Aromātiskā

Mazie burti

Aizvietotājus parāda, ievietojot iekavās un tūlīt pēc atoma, ar kuru tie saistīti:
2-metilbutāns ir CC(C)CC
a

Aizvietotājus vienmēr parāda tieši pēc attiecīgajiem atomiem; tie nevar
sekot pēc divkāršās vai trīskāršās saites simbola:
Pentānskābe ir CCCCC(=O)O

b.

Aizvietotāji aizvietotājos ir atļauti:
2-(1-metiletil)butāns ir CC(C(C)C)CC

7.

Lai cikliskās struktūrās norādītu cikla sākuma un beigu atomu, izmanto ciparus no 1
līdz 9.
a.

To pašu numuru izmanto, lai norādītu katra gredzena sākuma un beigu
atomu. Sākuma un beigu atomiem jābūt savā starpā savienotiem.

b.

Numurus ievada tieši pēc atomiem, lai norādītu sākuma un beigu
stāvokļus.

c.

Sākuma vai beigu atomu var saistīt ar diviem secīgiem numuriem.
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Nesaistītos savienojumus apzīmē kā individuālas struktūras vai jonus, kas atdalīti ar
punktu (“.”). Blakusesošie atomi, kas atdalīti ar punktu (“.”), nav tieši savā starpā
saistīti, piemēram, Van der Vālsa saite:
Aminopropēna hidrohlorīds ir C=CC(N)·HCl

9.

Izomēru konfigurācijas norāda ar slīpsvītrām “\” un “/”. Šie simboli norāda relatīvo
virzienu starp divām izomērām saitēm (cis =“/ \”, trans = “/ /”). SMILES izmanto
vietējo hiralitāti, tas nozīmē, ka hiralitāte ir jānorāda pilnībā:
cis-1,2-dibrometēns ir Br/C=C\Br
trans-1,2- dibrometēns ir Br/C=C/Br

10.

Enantiomērus vai hiralitāti norāda ar “@” simbolu. Simbols “@” norāda, ka hirālā
atoma sekojošie blakus atomi ir uzskaitīti pulksteņrādītājam pretējā virzienā. Ja
izmantots simbols “@@” , atomi ir uzskaitīti pulksteņrādītāja virzienā. Hirālo atomu
un “@” parāda iekavās:
2-hlor-2-hidroksipropānskābe ar
norādīto hiralitāti ir C[C@](Cl)(O)C(=O)(O)

11.

Izotopu specifikāciju norāda ar atoma simbolu, pirms kura ir skaitlis, kas vienāds ar
attiecīgo integrālo atoma masu. Atoma masu var norādīt vienīgi iekavās:
ogleklis-13 ir [13C] un skābeklis-18 ir [18O]

SMILES pieraksta veida noteikšanai ir pieejami vairāki palīglīdzekļi (SMILES ģeneratori) (sk.
1. papildinājumu).
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Informācija par optisko aktivitāti

Optiskā aktivitāte ir asimetrisku vielu spēja pagriezt plakani polarizētas gaismas orientāciju.
Tādas vielas un to spoguļattēli ir pazīstami kā enantiomēri, un tiem ir viens vai vairāki
hirālie centri. Kaut arī enantiomēri ir atšķirīgi pēc ģeometriskā sakārtojuma, tiem ir
identiskas fizikālās un ķīmiskās īpašības. Tā kā katrs enantiomēra tips polarizēto gaismu
ietekmē atšķirīgi, optisko aktivitāti var izmantot, lai identificētu, kurš izomērs ir paraugā, un
tādējādi noteiktu arī vielas tīrību. Griešanas lielums ir molekulu raksturojoša īpašība.
Enantiomeru griešanas spēja vienmēr ir pretēji vērsta: tie polarizē gaismu vienā un tajā
pašā mērā, bet pretējos virzienos. Enantiomēru maisījuma optiskā aktivitāte tāpēc ir divu
enantiomēru attiecības rādītājs. 50:50 enantiomēru maisījuma optiskā aktivitāte ir 0.
Novērojamā griešana ir atkarīga no koncentrācijas, parauga caurulītes garuma,
temperatūras un gaismas avota viļņa garuma.
Optiskā aktivitāte tādējādi ir definējošs parametrs asimetriskas vielas identificēšanai, un tā
ir vienīgais parametrs vielas atšķiršanai no tās spoguļattēla. Tāpēc attiecīgā gadījumā
jānorāda vielas optiskā aktivitāte.
Optiskās aktivitātes standartu sauc par īpatnējo griešanas spēju. Īpatnējo griešanas spēju
definē kā novēroto griešanu pie gaismas viļņa garuma 5896 angstrēmi, optiskā ceļa garuma
1 dm un ar parauga koncentrāciju 1 g/ml. Īpatnējā griešanas spēja ir novērotā griešana
dalīta ar optiskā ceļa garumu (dm) un koncentrāciju (g/ml).
Optisko aktivitāti var mērīt ar vairākām atšķirīgām metodēm. Parastākās ir:


Optiskā griešana, kur mēra caur paraugu izgājušā gaismas kūļa polarizācijas plaknes
griešanu;



Cirkulārais dihroisms, kur mēra pa labi un pa kreisi polarizētas gaismas absorbciju
paraugā.

Ja viela griež gaismu pa labi (pulksteņrādītāja virzienā), to sauc par pa labi griezošu vielu
un apzīmē ar + zīmi. Ja tā griež gaismu pa kreisi (pretēji pulksteņrādītāja virzienam), to
sauc par pa kreisi griezošu un apzīmē ar – zīmi.
8

Molekulmasa vai molekulmasu diapazons

Molekulmasa ir vielas molekulas masa, kas izteikta atommasas vienībās (amv) vai kā mola
masa (g/mol). Molekulmasu var aprēķināt no vielas molekulas formulas: tā ir molekulu
veidojošo atomu atommasu summa. Tādām molekulām kā daži proteīni vai nedefinēti
reakcijas maisījumi, kuriem vienu molekulmasu nevar noteikt, var norādīt molekulmasu
diapazonu.
Vielu molekulmasu noteikšanai var izmantot vairākas metodes:


gāzveida vielu molekulmasu noteikšanai var izmantot Avogadro likumu, kas nosaka,
ka dotajos temperatūras un spiediena apstākļos jebkuras gāzes noteiktā tilpumā ir
noteikts gāzes molekulu skaits

PV = nRT = NkT
n = molu skaits
R = universālā gāzu konstante = 8,3145 J/mol K
N = molekulu skaits
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k = Bolcmana konstante = 1,38066 × 10-23 J/K = 8,617385 × 10-5 eV/K
k = R/NA
NA = Avogadro skaitlis = 6,0221 × 1023/mol


šķidru un cietu vielu molekulmasu var noteikt, nosakot to ietekmi uz kušanas punktu,
viršanas punktu, tvaika spiedienu vai kāda šķīdinātāja osmotisko spiedienu;



ļoti precīza mērījumu metode ir masspektroskopija;



sarežģītu vielu molekulām ar lielām molekulmasām, tādām kā proteīni vai vīrusi,
molekulmasas var noteikt, mērot, piemēram, izgulsnēšanās ātrumu ultracentrifugā,
vai ar gaismas izkliedes fotometriju;



ir pieejami dažādi palīglīdzekļi molekulmasas aprēķināšanai, pamatojoties uz vielas
struktūras diagrammu vai molekulas formulu (sk. 1. papildinājumu).

9

Vielas sastāvs

Katras vielas sastāvs kā galveno sastāvdaļu, piedevu un piemaisījumu apvienojums ir
jāpaziņo atbilstoši vadlīniju dokumenta teksta 4. nodaļā aprakstītajiem noteikumiem un
kritērijiem.
Katra sastāvdaļa, piedeva vai piemaisījums ir pareizi jāidentificē ar:




nosaukumu (IUPAC nosaukumu vai citu starptautiski pieņemtu nosaukumu);
CAS numuru (ja tas pieejams);
EK numuru (ja tas pieejams).

Jāsniedz katras sastāvdaļas, piedevas vai piemaisījuma procentuālais daudzums (vēlams
svara vai tilpuma procentos), komercvielām, ja iespējams, norādot diapazonu.
Par sastāvdaļai(-ām) jāsniedz tipiskā tīrība procentos ar tipisku komerciālo sēriju augšējām
un apakšējām robežvērtībām; par piedevām un piemaisījumiem jāsniedz tipiskā tīrība
procentos vai augšējās un apakšējās robežvērtības. Parasti vērtību summai jābūt 100 %.
10

Spektru dati

Spektru dati ir vajadzīgi, lai apstiprinātu vienkomponenta vielas struktūru vai apstiprinātu,
ka reakcijas maisījums nav preparāts. Spektru iegūšanai var izmantot vairākas metodes
(ultravioletos, infrasarkanos, kodolmagnētiskās rezonanses spektrus vai masspektrus). Ne
visas metodes ir piemērotas visiem vielu tipiem. Kur iespējams, vadlīniju dokumentā sniegti
norādījumi par atbilstošajiem spektriem, kas iekļaujami dažādiem vielu tipiem (ECB, 2004;
ECB, 2005).
Par dažām labi zināmajām metodēm šāda informācija jānorāda uz pašas spektra vai
pielikumos:
Ultravioleto/redzamo staru (UV-VIS) spektrs:


vielas identitāte;



šķīdinātājs un koncentrācija;



diapazons;



galveno pīķu atrašanās vieta (un epsilon vērtības);



skābes ietekme;



sārma ietekme.
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Infrasarkano staru (IR) spektrs:


vielas identitāte;



vide;



diapazons;



rezultāti (norāda galvenos pīķus, kas svarīgi identificēšanai, piemēram, interpretē
“nepārprotamīgā raksturojuma” rajonu).

Kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) spektrs:


vielas identitāte;



kodols un frekvence;



šķīdinātājs;



attiecīgā gadījumā — iekšējais vai ārējais standarts;



rezultāti (norāda vielas identificēšanai svarīgos signālus un signālus, kas atbilst
šķīdinātājam un piemaisījumiem);



1H KMR spektriem jāsniedz integrēšanas līkne;



vāju KMR pīķu intensitāte jāpastiprina vertikāli un sarežģīta spektra aina jāpaplašina.


Masspektrs (MS):


vielas identitāte;



paātrinošais spriegums;



ievadīšanas metode (tiešais ievads, ievads caur GC, u. tml.);



jonizācijas veids (elektronu trieciens, ķīmiskā jonizācija, lauka desorbcija, u. tml.);



molekulārais jons (M);



vielas identificēšanai nozīmīgi fragmenti;



vielas identificēšanai nozīmīgu pīķu m/e vērtības vai to attiecinājumi uz vielas
identitāti;



sarežģīta spektra aina jāpaplašina.

Var izmantot arī citas starptautiski atzītas metodes, ja spektru dati apstiprina vielas
identifikāciju, piemēram, iekšējo struktūru. Piemēri iekļauj XRD sarežģītu minerālu oksīdu
identificēšanai un XRF to ķīmiskā sastāva analīzei.
Spektru skaidrai izpratnei un/vai interpretēšanai jāizpilda šādas vispārējas prasības:


Atzīmē nozīmīgos viļņu garumus vai citus attiecīgos datus;



Sniedz papildu informāciju, piemēram, izejvielu spektrus;



Norāda izmantoto šķīdinātāju un/vai citu būtisku informāciju, kā iepriekš norādīts
attiecībā uz dažām metodēm;



Sniedz skaidras kopijas (labāk nekā oriģinālus) ar atbilstoši atzīmētiem mērogiem;



Sniedz informāciju par izmantotām vielas koncentrācijām;



Nodrošina, ka intensīvākie ar vielu saistītie pīķi tuvojas pilnas skalas atzīmei.

11

Augstas efektivitātes šķidrumu hromatogramma, gāzu hromatogramma

Ja tas atbilst vielas tipam, vielas sastāva apstiprināšanai jāsniedz hromatogramma.
Piemēram, atbilstoša hromatogramma apstiprina piemaisījumu, piedevu un sastāvdaļu
esamību reakcijas maisījumā. Divas pazīstamākās metodes maisījumu sadalīšanai un
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identificēšanai ir gāzu hromatogrāfija (GC) un augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija
(HPLC). Abu metožu pamatā ir kustīgās fāzes mijiedarbība ar stacionāro fāzi, kas ir cēlonis
maisījuma sastāvdaļu atdalīšanai.
Par GC/HPLC hromatogrammām uz pašas hromatogrammas vai pielikumos jānorāda šāda
informācija (ECB, 2004; ECB, 2005):
HPLC


vielas identitāte;



kolonnas īpašības, tādas kā diametrs, pildījums, garums;



temperatūra, arī temperatūru diapazons, ja tas izmantots;



kustīgās fāzes sastāvs, arī diapazons, ja tas izmantots;



vielas koncentrāciju diapazons;



vizualizācijas metode, piemēram, UV-VIS;



rezultāti (norāda galvenos pīķus, kas svarīgi vielas identificēšanai).

GC


vielas identitāte;



kolonnas īpašības, tādas kā diametrs, pildījums, garums;



temperatūra, arī temperatūru diapazons, ja tas izmantots;



ievadīšanas temperatūra;



nesējgāze un nesējgāzes spiediens;



vielas koncentrāciju diapazons;



vizualizācijas metode, piemēram, MS;



pīķu identifikācija;



rezultāti (norāda galvenos pīķus, kas svarīgi vielas identificēšanai).

12

Analītisko metožu apraksts
REACH VI pielikumā prasa, lai reģistrētājs apraksta analītiskās metodes un/vai sniedz
bibliogrāfiskās norādes par metodēm, kas izmantotas vielas identificēšanā un attiecīgā
gadījumā piemaisījumu un piedevu identificēšanā. Šai informācijai jābūt pietiekamai,
lai metodes varētu atkārtot.
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III papildinājums — vielu identificēšana un datu kopīga
iesniegšana
Šo vadlīniju galvenajā daļā ir izklāstīti vispārīgie principi, kas potenciālajiem reģistrētājiem
jāievēro, identificējot reģistrējamās tiesību subjekta vielas. Šajā papildinājumā
potenciālajiem reģistrētājiem ir sniegtas praktiskas vadlīnijas par to, kā piemērot vielu
identificēšanas principus, kolektīvi definējot vielas identitāti un vielas identitātes
piemērošanas jomu kopīgas reģistrācijas vajadzībām saskaņā ar REACH regulas principu
“viena viela – viena reģistrācija” (OSOR). Plašāka informācija par kopīgās iesniegšanas
pienākumiem un datu apmaiņas procesu kopumā ir sniegta Vadlīnijās par datu apmaiņu, kas
pieejamas http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ir saprotams, ka uz vienas vielas identitāti kopīgas reģistrācijas vajadzībām, ņemot vērā
vielas tipu, attiecas tie paši vielu identificēšanas principi, kas minēti vadlīniju galvenajā
daļā.
REACH regulas 11. panta 1. punkta un 19. panta 1. punkta pirmajā daļā ir izvirzīta prasība
par “konsorciju dalībnieku kopīgiem datu iesniegumiem”. Konkrētāk, ar šiem noteikumiem
nosaka, ka gadījumos, kad “Kopienā viens vai vairāki ražotāji paredz veikt vielas ražošanu
un/vai viens vai vairāki importētāji to importēt”, ar vielas īpašībām un klasifikāciju saistīto
“informāciju ar pārējo reģistrētāju piekrišanu sākotnēji iesniedz viens reģistrētājs (turpmāk
– “galvenais reģistrētājs”)”.
Komisijas Īstenošanas regulā (ES, ka) 2016/9 par datu kopīgu iesniegšanu un datu
kopīgošanu vēlreiz ir uzsvērts un konsolidēts vienas un tās pašas vielas identitātes
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju grupas pienākums iesniegt konkrētu informāciju kopīgi.
Praksē informācijas kopīga iesniegšana nozīmē, ka iesaistītajām personām jāvienojas par
vielas identitātes robežām un piemērošanas jomu. To sauc par vielas identitātes profilu jeb
SIP. Tiek gaidīts, ka SIP precizēs vielas robežas, ko reģistrētāji ir vienojušies aptvert ar
kopīgi iesniegtajiem datiem. Tas attiecas arī uz reģistrētājiem, kas, iespējams, ir
izvēlējušies nepiedalīties konkrētas informācijas kopīgajā iesniegšanā.
Tātad vienošanās par vielas identitātes, ko aptver reģistrācija, piemērošanas jomu ir
kopīgās iesniegšanas priekšnosacījums. Īstenošanā ļoti svarīga nozīme ir pārredzamībai
attiecībā uz šīs vienas vielas identitātes piemērošanas jomu un datiem, uz kuriem tā
attiecas. Tas nozīmē, ka vielas identitātes piemērošanas joma jeb SIP ir skaidri jānorāda
galvenā reģistrētāja dokumentācijā visu pārējo reģistrētāju vārdā, kamēr katrs reģistrētājs
atsevišķi sniedz informāciju par savas vielas sastāvu.
Vienkāršs ilustratīvs piemērs par veidu, kā noteikt vielas identitātes profilu ķīmiskajām
vielām, ko ES ražo/importē individuāli reģistrētāji, shematiski ir parādīts 2. attēlā. Tajā
redzams, kā tiek identificēta reģistrējamā viela, apkopoti dažādie sastāvi un ģenerēti dati,
kurus gala rezultātā iekļauj reģistrācijas dokumentācijā un iesniedz IUCLID formātā.
Piemērs attiecas uz vienkāršu, labi definētu vienkomponenta esošo vielu. Sarežģītāku vielu
gadījumā SIP definēšanas process var ietvert attēlā redzamā 3. līdz 5. soļa atkārtošanu.
Potenciālo reģistrētāju diskusiju laikā SIP dokumentācijas formāts var būt, piemēram, Word
dokuments vai Excel lapa, kurā attiecīgā saskaņotā informācija tiek pierakstīta un paziņota
visiem dalībniekiem un potenciālajiem dalībniekiem. Dažas nozaru asociācijas ir
sagatavojušas SIP dokumentēšanai paredzētas veidnes, un daudzi reģistrētāji tās izmanto
(piemēram, Cefic veidni33). Citi vienkārši dokumentē attiecīgo informāciju Word dokumentā

33

Sākotnēji SIP tika aprakstīts Cefic Vadlīnijās galvenajiem reģistrētājiem (Guidance for Lead Registrants), kas
pieejamas http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/. Piemēri par SIP,
kurus izstrādājuši reģistrētāji, izmantojot šo veidni, ir atrodami, piemēram, ReachCentrum tīmekļa vietnē
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vai attiecīgās vielas reģistrēšanas vajadzībām izveidotā konsorcija tīmekļa lapā.
2. Reģistrācijai iesniedzamajiem datiem atbilstošas vielas identitātes un
identitātes piemērošanas jomas definēšana
Process, ko potenciālu reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju grupa var veikt, definējot kopīgi
iesniedzamajiem datiem atbilstošu vielas identitāti, attiecībā uz vienkāršām, labi definētām
vielām shematiski ir parādīts 2. attēlā sniegtajā piemērā (1.–4. solis).
Katrs individuālais potenciālais reģistrētājs nosaka savus pienākumus attiecībā uz vielām,
ko viņš ražo/importē, pamatojoties uz 3. panta 1) punktā sniegto vielas definīciju un
piemērojot šo vadlīniju galvenajā daļā izklāstītos vielu identificēšanas principus (1. un
2. solis 2. attēlā).
Tad katrs potenciālais reģistrētājs var pārbaudīt, vai pārējie potenciālie reģistrētāji ir
nonākuši pie tā paša “nosaukuma un citiem identifikatoriem” (3. solis). No šā sākuma
punkta potenciālie reģistrētāji var kolektīvi piemērot šo vadlīniju galvenajā daļā izklāstītos
principus, lai definētu vielas identitātes robežas, kas atbilst kopīgi iesniedzamajiem datiem,
t. i., vielas identitātes profilu (4. solis).
SIP vispārīgā veidā ir aprakstīta vielas identitātes piemērošanas joma, norādot informāciju
par vielas sastāvu (tostarp citus attiecīgus parametrus, piemēram, morfoloģiju
(agregātstāvokli, formu)), vielas nosaukumu un citus identifikatorus, uz kuriem attieksies
kopīgi iesniegtie klasifikācijas un bīstamības dati. Definējot SIP, nevajadzētu izmantot pārāk
konservatīvu pieeju, lai izvairītos no konkurentu izslēgšanas no kopīgās iesniegšanas.
SIP ir noteikta būtiskā saistība starp vielas identitāti un kopīgi iesniedzamajiem bīstamības
datiem. Ja saistība tiek noteikta pietiekami agrīni, tā var atvieglot informācijas
ģenerēšanas/vākšanas posmu reģistrācijas pienākumu pildīšanas procesā (aprakstīts
Vadlīnijās par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu, 5. solis 2. attēlā),
lai nodrošinātu, ka ģenerētie vai savāktie dati pilnā mērā aptver vielas identitāti.
Kā aprakstīts vadlīniju galvenās daļas 4.2.3. un 4.3. iedaļā, sniedzot informāciju par sastāvu
sarežģītāku vielu gadījumā, potenciālie reģistrētāji 1.–3. solī parasti izmanto papildu
parametrus un/vai deskriptorus (piemēram, avota/procesa aprakstu), no kuriem tos, par
kuriem panākta vienošanās, var iekļaut SIP (4. solis). Dažos gadījumos saistība starp vielas
identitātes robežu un kopīgi iesniedzamajiem bīstamības datiem var kļūt pilnīgi skaidra tikai
pēc tam, kad pieejamie bīstamības dati ir daļēji vai pilnīgi savākti. Atkarībā no vielas
identitātes sarežģītības un 5. solī savāktajiem datiem process pēc vajadzības var ietvert
3. līdz 5. soļa atkārtošanu, piemēram, ja dažos sastāvos ir sastāvdaļas, kuru dēļ jāveic
klasificēšana un marķēšana un/vai PBT novērtējums. SIP var ietvert vairāk nekā vienu
sastāva profilu, lai atbilstoši aprakstītu vielas identitātes robežas.
SIP jāiekļauj vispārīga informācija, kas ļauj noteikt vielas identitātes robežas atbilstoši
kopīgi iesniedzamajiem datiem:




vielas nosaukums;
citi identifikatori (piemēram, CAS numurs, EK numurs, molekulārā un struktūras
informācija, attiecīgs apraksts), kurus izmanto visi reģistrētāji attiecīgās vielas
identitātes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju grupā;
informācija par sastāvu:
o vielas identificēšanai būtisko sastāvdaļu identitāte un atbilstošie
koncentrācijas diapazoni,
o vielas identificēšanai būtisko stabilizētāju identitātes vispārīgs saraksts (un
attiecīgos gadījumos atbilstošie koncentrācijas diapazoni),

http://www.reachcentrum.eu/consortium.html.
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vielas tipam būtisko papildu parametru vispārīgs saraksts (piemēram, dažu
UVCB vielu avotu/procesu deskriptori).

Ir svarīgi, lai par parametriem, kas nosaka tās vielas identitātes robežas, uz kuru attiecas
kopīgā iesniegšana, vienotos visi kopīgie reģistrētāji un lai tie tiktu skaidri dokumentēti SIP.
Tas nozīmē, ka saskaņā ar jebkura jauna potenciāla reģistrētāja lūgumu SIP var nākties
grozīt vai paplašināt, ja reģistrētāji piekrīt, ka kopīgi iesniedzamie dati daļēji vai pilnīgi
attiecas arī uz vielu, ko ražo vai importē šis reģistrētājs.
SIP nedrīkst definēt, reģistrētājiem apmainoties ar konfidenciālu uzņēmējdarbības
informāciju vai kopīgās iesniegšanas dalībniekiem atklājot šādu informāciju trešām
personām. Ja kopīgajiem reģistrētājiem, lai skaidri definētu SIP, būtu jāapmainās ar
potenciāli konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju, viņi var apsvērt iespēju izmantot
pilnvarnieku, kā minēts Vadlīnijās par datu apmaiņu.
3. Praktiskas vadlīnijas par vielas identitātes profila dokumentēšanu
Labi definētu vielu un UVCB vielu identificēšanas vispārīgie principi ir aprakstīti vadlīniju
galvenajā daļā. Turpmākajās iedaļās ir sniegtas dažas praktiskas vadlīnijas par to, kā šos
principus piemērot kolektīvi. Saskaņā ar vadlīniju galveno daļu ir iespējami izņēmumi no
vispārīgajiem principiem. Lai šos izņēmumus varētu piemērot, reģistrētājiem jāspēj pierādīt
būtisko saistību, kas pastāv starp vielas identitāti un kopīgi iesniedzamajiem bīstamības
datiem.
3.1 Labi definētas vielas
Nosakot labi definētu vielu galvenās sastāvdaļas un to koncentrācijas diapazonus un
piemaisījumus, attiecībā uz vienkomponenta vielu identificēšanu jāievēro ≥ 80 % (m/m),
bet attiecībā uz daudzkomponentu vielu identificēšanu < 80 %, ≥ 10 % princips. Nosakot
SIP, tas attiecas uz katru individuālo reģistrētāju un uz visu reģistrācijas pieteikuma
iesniedzēju grupu kolektīvi. Konkrēti, jāziņo par piemaisījumu profiliem, par kuriem panākta
vienošanās SIP. Ja SIP ietver specifiskus piemaisījumus, kas ietekmētu klasificēšanu un
marķēšanu un/vai PBT novērtējumu, reģistrētājiem, uz kuriem šie piemaisījumi attiecas, tie
būtu jāņem vērā datu vākšanas posmā (5. solis). Viņi var iesniegt attiecīgo VII–XI pielikumā
norādīto informāciju kopīgi vai atsevišķi saskaņā ar REACH regulas 11. panta 3. punktu
(izmantojot t. s. nepiedalīšanās iespēju). Ziņojot par koncentrācijas vērtībām, būtu jāņem
vērā koncentrācijas diapazons visā kopīgajā iesniegšanā.
Attiecībā uz vielām, kuru gadījumā ir vajadzīgi papildu parametri, lai varētu nepārprotami
pierakstīt šo vielu identitāti, katram reģistrētājam būtu jāievēro šo vadlīniju galvenās daļas
4.2.3. iedaļā izklāstītie principi. Būtu jāapsver, vai šo parametru mainīguma dēļ vajadzības
gadījumā nebūtu jāveic kopīgi iesniedzamo klasifikācijas datu vai bīstamības datu
pielāgošana. Līdzīgus apsvērumus var izmantot, nosakot SIP saistībā ar kopīgo iesniegšanu.
Piemēram, var gadīties, ka vielas identitātes profilā jāiekļauj parametri (piemēram,
agregātstāvoklis un/vai tādi morfoloģiskie parametri kā porainība, daļiņu izmērs, daļiņu
forma), kas var ietekmēt bīstamības profila noteikšanai būtiskas īpašības (piemēram,
šķīdību, reaģētspēju, ieelpas toksicitāti u. tml.). Šādos gadījumos šo parametru vispārīgie
diapazoni, ko aptver SIP, būtu jānorāda pārredzami (piemēram, uz visiem reģistrētājiem
attiecināmie daļiņu izmēru diapazoni un daļiņu formu saraksts, kā arī virsmas parādību
saraksts). Tā tiek nodrošināts kopīgi iesniedzamo bīstamības datu vispusīgums saistībā ar
SIP.
Līdzīgā veidā neorganisko ķīmisko vielu kristālisko fāžu atšķirību dēļ attiecībā uz bīstamības
profiliem var nākties ņemt vērā dažādus šīm fāzēm specifiskus apsvērumus (piemēram,
kvarcs, kristobalīts, amorfais silīcija dioksīds). Ņemot vērā dažādo fāžu īpašību iespējamās
atšķirības, šo vielu potenciālo reģistrētāju uzdevums ir izvērtēt, vai iesniegt vienu kopīgu
reģistrācijas pieteikumu, kas aptver visas fāzes, tostarp dažādām fāzēm specifiskos
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bīstamības datus, vai par dažādām fāzēm iesniegt atšķirīgus kopīgus reģistrācijas
pieteikumus (t. i., atšķirīgas vielu identitātes). Abos gadījumos aptvertās fāzes ir jāuzskaita
SIP un attiecīgajiem VII–XI pielikuma datiem ir jāaptver visas fāzes, uz kurām attiecas
reģistrācija, nodrošinot, ka dati pilnā mērā aptver SIP.
Jāievēro, ka sastāviem var būt atšķirīgi piemaisījumu un/vai bīstamības profili, bet šīs
atšķirības nenozīmē, ka šos sastāvus nevar reģistrēt vienā un tajā pašā reģistrācijā.
3.2 UVCB vielas
UVCB vielu identificēšana var būt sarežģītāka, tāpēc, vienojoties par vielas identitāti kopīgās
reģistrācijas vajadzībām, ļoti svarīga nozīme ir pārredzamai dokumentācijai. Katram
potenciālajam reģistrētājam vispirms būtu individuāli jāņem vērā šo vadlīniju galvenajā daļā
sniegtie ieteikumi un tad kolektīvi jāpiemēro tie paši principi. Jāievēro, ka pēc
koncentrācijas diapazonu apkopošanas SIP izveidotā profila koncentrācijas diapazoni varētu
būt ļoti plaši, iespējams, tik plaši, ka to vairs nevarētu uzskatīt par vienu vielu.
Kā aprakstīts vadlīniju galvenajā daļā, dažu UVCB vielu identificēšanas pamats ir to
ražošanā izmantotais avots un process, nevis to sastāvdaļu identitātes un koncentrācijas
diapazoni nepastarpinātā veidā. Šajos gadījumos kā sastāvdaļu identitātes un to attiecīgo
koncentrācijas diapazonu aizstājējvērtības izmanto citus deskriptorus. Potenciālie
reģistrētāji var aprakstīt ražošanas procesu, norādot avotu un procesu, ciktāl tas
nepieciešams, lai identificētu vielu. Aprakstā var iekļaut visus papildu
parametrus/raksturlielumus, kurus reģistrētāji uzskata par svarīgiem savas vielas identitātei
(sk., piemēram, 5. tabulu vadlīniju galvenajā daļā). Kopīgās reģistrācijas nolūkā
reģistrētāji apmainās ar aprakstiem tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai vienotos par UVCB
vielas identitātes piemērošanas jomu reģistrācijas vajadzībām. Potenciālie reģistrētāji var
ievērot vadlīniju galvenajā daļā aprakstītos principus vispirms individuāli un tad kolektīvi.
Tādā veidā SIP tiek iekļauts vispārīgs pārskats par avota un procesa parametriem, pilnā
mērā aptverot individuālo reģistrētāju sastāvus. Shematiski tas ir atspoguļots 3. attēlā.
Ja vielas tiek identificētas, pamatojoties uz avotu un procesu, kā aprakstīts vadlīniju
galvenajā daļā, jebkuras būtiskas avota vai procesa izmaiņas var novest pie atšķirīgas vielas
identitātes, kas būtu jāreģistrē atsevišķi. Izņēmumi no šā principa nozīmētu, ka
reģistrētājiem jāpierāda, ka katras procesa/avota kombinācijas rezultātā tiek iegūti sastāvi,
uz kuriem var attiecināt vienu un to pašu kopīgo reģistrāciju. SIP var ņemt vērā nelielas
avota materiālu un procesa un/vai procesa apstākļu variācijas. Reģistrētājiem būtu
jāvienojas, ka katras procesa/avota kombinācijas rezultātā tiek iegūti sastāvi, kas ir tik
līdzīgi, ka tos ir lietderīgi aptvert kā vienas vielas identitāti, un jāpārliecinās, ka bīstamības
dati atbilst visam SIP variāciju diapazonam. Konkrētāk, reģistrētājiem jāspēj pamatot, ka
kopīgi iesniegto bīstamības datu kopa attiecas uz visiem šiem sastāviem vai attiecīgos
gadījumos ir pielāgota ar atsevišķi iesniegtu informāciju par konkrētiem sastāviem saskaņā
ar REACH regulas 11. panta 3. punktu (nepiedalīšanās).
Lai pierādītu, ka datu kopa attiecas uz katru procesa/avota kombināciju, šīs kombinācijas
pārredzami jādokumentē SIP, lai uzskatāmi apliecinātu pašreizējiem un turpmākajiem
kopīgajiem reģistrētājiem piemērojamos iekļaušanas/izslēgšanas kritērijus.
Attiecībā uz citiem UVCB vielu tipiem (sk. vadlīniju galvenās daļas 4.3.2. iedaļu) potenciālie
reģistrētāji pēc vajadzības var izmantot sastāva deskriptoru un papildu deskriptoru
kombināciju. Piemēram, dažu oleoķīmisku produktu sastāvs ir mainīgs sastāvdaļu alkilķēžu
garuma sadalījuma mainīguma dēļ, un alkilķēžu garuma sadalījums var būt papildu
deskriptors, ko izmanto identificēšanā. SIP būtu pārredzami jādokumentē SIEF izmantotā
pieeja.
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3.3 Vielas identitātes profils
Visiem reģistrētājiem, kas iesniedz informāciju kopīgi, ir pienākums vienoties par
parametriem, kas nepieciešami viņu vielas identificēšanai, un tos pārredzami dokumentēt
atbilstošajā SIP. Kolektīvi piemērotās novirzes vai izņēmumi no parastajiem vielu identitātes
principiem būtu pārredzami jādokumentē. Ņemot vērā, ka SIP tiek dokumentēti
iekļaušanas/izslēgšanas kritēriji, SIEF būtu jānodrošina, lai piemērojamie kritēriji ir
pārredzami un lai attiecīgie savāktie/ģenerētie VII–XI pielikuma dati pierādāmi aptver visus
sastāva profilus, par kuriem panākta vienošanās.
Ja potenciālie reģistrētāji 3. panta 1. punkta kontekstā savā identitātes profilā individuāli
iekļauj stabilizējošas piedevas, viņiem jāvienojas par to identitāti un koncentrācijas
diapazoniem un tie pārredzami jānorāda SIP.
Datu vākšanas posmā būtu jāizvērtē to testa materiālu atbilstība, kuri tiek izmantoti VII–
XI pielikuma informācijas prasību izpildei vajadzīgo datu ģenerēšanai/vākšanai. Pamatojums
secinājumiem par to reprezentativitāti attiecībā uz sastāviem, ko aptver SIP, būtu
jādokumentē un jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā. Tas jo īpaši attiecas uz sarežģītām
vielu identitātēm, kas aptver plašus sastāva profilus.
Potenciālie reģistrētāji datu vākšanas posmā var nolemt, ka viņu SIP ir pārāk plašs un nav
piemērots, lai kopīgi iesniegtu bīstamības informāciju, kas būtu raksturīga attiecīgajai vielas
identitātei. Tādā gadījumā potenciālie reģistrētāji var nolemt sadalīt SIEF, lai atsevišķi
pievērstos divām vai vairākām vielām34. Katrai vielai šajā gadījumā būtu savs SIP un sava
kopīgi iesniedzama bīstamības informācija, kam jābūt specifiski reprezentatīvai attiecībā uz
šo vielas identitāti. Iemesli, kāpēc konkrēta bīstamības informācija nav bijusi reprezentatīva
attiecībā uz dažiem vielas identitātes parametriem, būtu pārredzami jādokumentē katras
atsevišķās reģistrācijas SIP. Attiecīgie potenciālie reģistrētāji šajā posmā var arī nolemt, ka
sastāva profili ir papildus jāprecizē, ņemot vērā sastāvdaļas un/vai piemaisījumus, kuru dēļ
jāveic klasificēšana un marķēšana, PBT novērtējums u. tml.
Potenciālajiem reģistrētājiem, kas plāno pievienoties citiem potenciālajiem reģistrētājiem
gadījumos, kad tie jau ir vienojušies par SIP, bet reģistrācijas pieteikums vēl nav iesniegts,
būtu jāizvērtē, vai viņu informācija par vielas identitāti atbilst SIP robežām. Pretējā
gadījumā viņiem jāapspriežas un jāvienojas ar potenciālajiem reģistrētājiem par to, vai būtu
jāpaplašina profila piemērošanas joma, lai ietvertu jauno dalībnieku, vai jāvienojas, ka šis
dalībnieks ir ārpus piemērošanas jomas.
SIP būtu jāpielāgo, ja vielai, ko vēlas reģistrēt potenciālais reģistrētājs, ir specifiski vielas
identitātes parametri, kuri varētu mainīt kopīgi iesniedzamās bīstamības informācijas
reprezentativitāti un kuru dēļ būtu vajadzīgs īpašs pamatojums (piemēram, specifisks
piemaisījums, atšķirīga sastāva attiecība, atšķirīga fāze, atšķirīgs daļiņu lielums u.tml.).
Pārredzamības labad šis parametrs būtu jānorāda SIP.
Atsevišķos gadījumos potenciālie un esošie reģistrētāji var vienoties, ka kopīgi iesniedzamie
bīstamības dati pašos pamatos nav reprezentatīvi attiecībā uz potenciālā reģistrētāja vielu,
ņemot vērā vielas identitātes parametrus, kas ir atšķirīgi un neietilpst saskaņotā SIP
robežās. Tādā gadījumā potenciālais reģistrētājs iesniedz atsevišķu reģistrācijas pieteikumu
vai nu kopā ar citiem reģistrētājiem, kuru vielas identitāte ietver šo parametru, vai
individuāli, ja nav citu tās pašas vielas identitātes reģistrētāju.

34

Apsvērumi par EINECS lomu vielu identitātes noteikšanā saskaņā ar REACH ir atrodami CARACAL dokumentā,
kas pieņemts kompetento iestāžu REACH un CLP regulu izpratnē (CARACAL) 4. sanāksmē: CA/74/2009, 2.
redakcija “Vielu identitāte un SIEF veidošana (EINECS loma)” (“Substance identity and SIEF formation (the role
of EINECS)”).
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4. Ziņošana par vielas identitātes profilu reģistrācijas dokumentācijā
Kad potenciālie reģistrētāji par savu vielu ir savākuši/ģenerējuši visus vajadzīgos VII–
XI pielikumā minētos datus (5. solis 2. attēlā), datu pakete aģentūrai iesniedzamajā
dokumentācijā ir gatava iesniegšanai IUCLID formātā (6. solis 2. attēlā). Ziņojot par SIP
IUCLID formātā, nosaukumu un citus identifikatorus, informāciju par sastāvu un citus
attiecīgus parametrus norāda IUCLID 1.1. un 1.2. iedaļā.

Vielas identitātes profils

IUCLID ziņojamā informācija

Nosaukums un citi identifikatori

Visu reģistrētāju dokumentācijas
1.1. iedaļa

Informācija par sastāvu un citi attiecīgi
parametri

Galvenā reģistrētāja dokumentācijas
1.2. iedaļa

SIP nosaukumu un citus identifikatorus norāda visu reģistrētāju dokumentācijas 1.1. iedaļā.
Galvenais reģistrētājs sniedz informāciju par SIP sastāvu un citiem attiecīgiem parametriem
savas dokumentācijas 1.2. iedaļā kā informāciju par vielas robežsastāvu 35. Galvenajam
reģistrētājam 4.–14. iedaļā visu reģistrētāju vārdā jāsniedz arī visi attiecīgie VII–
XI pielikuma dati (ja attiecībā uz vienu vai vairākām informācijas prasībām netiek izmantota
pamatota nepiedalīšanās iespēja).
Katrs reģistrētājs (tostarp galvenais reģistrētājs) savas dokumentācijas 1.2. iedaļā norāda
tiesību subjekta vielas sastāvu vielai, ko viņš konkrēti ražo vai importē. Tas nozīmē, ka
galvenais reģistrētājs savas dokumentācijas 1.2. iedaļā sniedz informāciju gan par SIP
sastāvu, gan par savu tiesību subjekta vielas sastāvu, kamēr visi pārējie reģistrētāji ziņo
tikai par savas konkrētās vielas sastāvu. Katrā standarta reģistrācijas pieteikumā IUCLID
1.4. iedaļā jānorāda arī attiecīgā analītiskā informācija.
Katram reģistrētājam būtu jāpierāda, ka informāciju par to vielu sastāvu, kuras viņš
konkrēti ražo vai importē, aptver SIP, kas paziņots kā robežsastāvs, kā arī galvenā
reģistrētāja dokumentācijā iesniegtie VII–XI pielikuma dati (ja netiek izmantota pamatota
nepiedalīšanās iespēja).
Tehniski norādījumi par to, kā iesniegt informāciju par sastāvu IUCLID formātā, ir pieejami
IUCLID rokasgrāmatās (http://echa.europa.eu/manuals).
5. Pārejas pasākumi no IUCLID 5 uz IUCLID 6
IUCLID 5 nebija pieejami lauki, kas ļautu galvenā reģistrētāja dokumentācijas 1.2. iedaļā
pārredzami sniegt informāciju par SIP sastāvu. Daži galvenie reģistrētāji sniedza šo
informāciju, izmantojot birkas, lai norādītu, ka informācija attiecas uz SIP.
IUCLID 6 šo informāciju ir iespējams paziņot sistemātiski un pārredzami. Tehniska
informācija ir pieejama attiecīgajā IUCLID rokasgrāmatā.
ECHA tīmekļa vietnē ir publicēts dokuments “Kā sagatavoties pārejai uz jaunajiem IT
rīkiem” (“Transition to the new IT tools – how to prepare”) (pieejams
http://echa.europa.eu/manuals), kurā ir sniegta informācija par pārejas pasākumiem
gadījumos, kad galvenie reģistrētāji, kas iesnieguši reģistrācijas dokumentāciju IUCLID 5,

35

Norādījumi par vielas robežsastāva ievadīšanu ir sniegti rokasgrāmatā “Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD
dokumentāciju”, kas pieejama http://echa.europa.eu/manuals.
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iesniedz atjauninājumus IUCLID 6 un viņiem 1.2. iedaļā jāiekļauj informācija par vielas
identitātes sastāvu.

2. attēls (nākamajā lappusē): Shematisks pārskats par soļiem, ko potenciālie
reģistrētāji veic, sākot ar savu reģistrācijas pienākumu noteikšanu (1), SIP
noteikšanu vienas vielas identitātei (4) un beidzot ar reģistrācijas pieteikumu
iesniegšanu, attiecībā uz vielu reģistrēšanas pienākumu formālu izpildi (8).
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Tiesību subjekts (TS) Nr. 2 ražo vielu
A ar šādu tīrības pakāpi:

Tiesību subjekts (TS) Nr. 3 ražo vielu A
ar šādu tīrības pakāpi:

- 80 % A, 5 % E, 5 % F, 10 % G

- 80 % A, 5 % B, 15 % C

- 95 % A, 5 % G

- 85 % A, 5 % B, 5 % C, 5 % F

- 85 % A, 15 % G

- 85 % A, 15 % C

- 80 % A, 5 % B, 5 % C, 10 % D

1. solis

- 85 % A, 2,5 % B, 2,5 % C, 10 % D
- 95 % A, 5 % D
- 85 % A, 15 % B
- 99,9 % A, 0,01 % B/C/D
- 85 % A, 2,5 % B, 2,5 % C, 10 % D

Katra tiesību subjekta saražotais daudzums atbilst vielas definīcijai saskaņā ar 3. panta 1. punktu
Visi saražotie daudzumi jāreģistrē

Reģistrējamās vielas identitāti nosaka saskaņā ar vadlīniju par vielu identificēšanu galvenajā daļā sniegtajiem norādījumiem

A > 80 % (m/m) visos sastāvos

2. solis
Vielu var uzskatīt par labi definētu vienkomponenta vielu ar identitāti A

TS Nr. 1 noteiktais vielas nosaukums un
citi identifikatori: A

TS Nr. 2 noteiktais vielas nosaukums un
citi identifikatori: A

TS Nr. 3 noteiktais vielas nosaukums un
citi identifikatori: A

TS vielas sastāvs:
80–100 % A
0–15% B
0–5 % C
0–10 % D

TS vielas sastāvs:
80–100 % A
0–5 % E
0–5 % F
0–15 % G

TS vielas sastāvs:
80–100 % A
0–5 % B
0–15 % C
0–5 % F

Piezīme par attēlu. Vieglākas uztveramības nolūkā attēlā ir izmantota vienkāršas vienkomponenta
vielas identitāte. Sarežģītāku vielu gadījumā soļi ir tie paši, bet vielas identitātes definēšanai var
izmantot informācijas par sastāvu papildu elementus un/vai aizstājējvērtības. SIP definēšanas
process var ietvert arī 3. līdz 5. soļa atkārtošanu.

Tiesību subjekts (TS) Nr. 1 ražo vielu
A ar šādu tīrības pakāpi:
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3 Kopīgās iesniegšanas pienākumu noteikšana un izpilde

Visi TS, kas identificējuši savu vielu kā A , apkopo informāciju
par TS vielas sastāvu un vienojas attiecībā uz informāciju par
vielas identitātes sastāvu kopīgās reģistrācijas vajadzībām

TS Nr. 1 vielas
sastāvs:
80–100 % A
0–15 % B
0–5 % C
0–10 % D

6

TS Nr. 2 vielas
sastāvs:
80–100 % A
0–5 % E
0–5 % F
0–15 % G

TS Nr. 3 vielas
sastāvs:
80–100 % A
0–5 % B
0–15 % C
0–5 % F

4

Vielas identitātes profils
SIP,
par kuru vielas identitātes reģistrācijas
vajadzībām vienojušies visi reģistrētāji
Vielas A nosaukums un citi
identifikatori
Informācija par vielas sastāvu:
80–100 % A
0–15 % B
0–15 % C
0–10 % D
0–5 % E
0–5 % F
0–15 % G

5

Datu vākšanas/ģenerēšanas posms (aprakstīts
Vadlīnijās par informācijas prasībām un ķīmiskās
drošības novērtējumu)

Mērķis: apkopot fizikāli ķīmisko, toksiskuma un
ekotoksiskuma datu pamatkopu par vielas identitāti tā,
lai būtu iespējams noteikt bīstamības profilu visiem
saražotajiem daudzumiem, kurus aptver vielas
reģistrācija, un ierosināt atbilstošus riska pārvaldības
pasākumus

SIEF pēc vajadzības atkārto vielas identitātes SIP
sastāvu noteikšanas procesu, lai konstatētu datu
nepilnības, ierosinātu testēšanu, atlasītu testa
materiālus, veiktu PBT novērtējumu, klasificēšanu un
marķēšanu utt.

Ziņošana IUCLID formātā
Datu pakete (vajadzīgie VII–XI pielikuma dati), kas aptver SIP, ir gatava iesniegšanai, kuru veic galvenais reģistrētājs (GR), rīkojoties visu reģistrētāju vārdā (ja netiek
izmantota pamatota nepiedalīšanās iespēja)
GR savā dokumentācijā sniedz informāciju par vielas sastāvu kopā ar atbilstošajiem VII–XI pielikuma datiem
Katrs līdzreģistrētājs savā dokumentācijā sniedz informāciju par savu tiesību subjekta vielas sastāvu

7

Dokumentācijas iesniegšana, izmantojot REACH-IT
Dokumentāciju, izmantojot REACH-IT, iesniedz, formāli izpildot visu 1. solī minēto saražoto daudzumu reģistrēšanas pienākumus

8

Reģistrācijas datubāzē iekļautā reģistrēto vielu dokumentācija
SIP tagad attiecas uz tādas reģistrētas vielas nosaukumu un citiem identifikatoriem un informāciju par sastāvu, par kuru datubāzē ir pieejama atbilstoša VII-XI pielikuma
datu pakete
Visus 1. solī minētos saražotos daudzumus SIP piemērošanas jomā aptver fizikāli ķīmisko, toksiskuma un ekotoksiskuma datu pakete

Visa informācija ir pieejama ECHA izplatīšanas tīmekļa vietnē

Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar
REACH un CLP
2.1. redakcija – 2017. gada maijs
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3. attēls: Shematisks SIP definēšanas attēlojums (4. solis 2. attēlā) UVCB tipa vielai, kas identificēta, pamatojoties uz avota
un procesa deskriptoriem no individuālu tiesību subjektu avota un procesa aprakstiem.

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA
P.K. 400, FI-00121, HELSINKI
HTTP://ECHA.EUROPA.EU

