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Dokumenta nosaukums
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vajadzības pēc datiem
Ievads
Saskaņā ar REACH regulu reģistrētājiem jāmaksā tikai par tiem datiem, kurus viņiem vajag
reģistrācijai:
•

•

•

vienas un tās pašas vielas reģistrētājiem var būt atšķirīgas vajadzības pēc datiem.
Tam par iemeslu var būt dažādi tonnāžas diapazoni vai reģistrācijas veidi,
piemēram, reģistrējot vielas kā noteiktus starpproduktus.
Turklāt reģistrētājiem varētu nebūt vajadzības citiem nolūkiem kopīgi lietot
atsevišķas daļas no kopīgi iesniegtajiem datiem. Piemēram, ja reģistrētājiem pašiem
ir savi līdzvērtīgi dati un viņi nevēlas vēlreiz maksāt par to pašu informāciju vai ja
reģistrētāji uzskata, ka kopīgi iesniegto datu kvalitāte nav pietiekami augsta, viņi
drīkst atteikties no konkrētā parametra un iesniegt savus datus.
Tomēr, ja reģistrētājs savas vielas klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām
atsaucas uz pētījumu par augstāku tonnāžas diapazonu, viņam jāvienojas arī par šā
pētījuma izmaksu sadali. Vienkāršības labad šajā gadījumā tas netiek atspoguļots.

Praksē reģistrētājam, kurš vēlāk pievienojas jau izveidotai kopīgai iesniegšanai, parasti nav
jāmaksā par visiem kopīgi iesniegtajiem datiem, bet gan tikai par atsevišķām daļām vai vispār
nemaz. Šajos piemēros ir minēti tipiski gadījumi, kuros reģistrētājiem ir atšķirīgas vajadzības
pēc datiem.

Praktiski piemēri
Turpmāk ir aprakstīti tipiski gadījumi un izmaksas, kuras tiek sadalītas starp reģistrētājiem.
1. praktiskais piemērs: pilnīga reģistrācija, 1–10 tonnas gadā, dalībnieks. Tiek piemērotas
standarta informācijas prasības, kas minētas REACH VII pielikumā. Šajā piemērā reģistrētājam
nav savu datu, tāpēc tam jāiegādājas piekļuves pilnvara visiem vajadzīgajiem datiem
konkrētajā tonnāžas diapazonā un jāapmaksā sava izmaksu daļa attiecībā uz kopīgo
iesniegšanu.
2. praktiskais piemērs: pilnīga reģistrācija, 10–100 tonnas gadā, dalībnieks. Tiek piemērotas
standarta informācijas prasības, kas minētas REACH VII un VIII pielikumā. Šajā piemērā
reģistrētājam nav savu datu, tāpēc tam jāiegādājas piekļuves pilnvara visiem vajadzīgajiem
datiem konkrētajā tonnāžas diapazonā un jāapmaksā sava izmaksu daļa attiecībā uz kopīgo
iesniegšanu.
3. praktiskais piemērs: pilnīga reģistrācija, 1–10 tonnas gadā, dalībnieks ar daļēju
atteikšanos. Tiek piemērotas standarta informācijas prasības, kas minētas REACH
VII pielikumā. Tomēr šajā piemērā reģistrētājs nolēmis neatsaukties uz kopīgi iesniegtajiem
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datiem, piemēram, par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām, jo reģistrētājam ir pašam savi dati
vai tas vēlas atsaukties uz citas vielas analoģiskiem datiem. Šādi atteikties no konkrētiem
parametriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 3. punkta kritērijiem. Reģistrētājam vajadzīga
piekļuve tikai pārējiem obligātajiem datiem (pētījumiem ar mugurkaulniekiem) un kopīgajai
iesniegšanai.
4. praktiskais piemērs: pilnīga reģistrācija, 1–10 tonnas gadā, dalībnieks ar pilnīgu
atteikšanos. Tiek piemērotas standarta informācijas prasības, kas minētas REACH
VII pielikumā. Tomēr reģistrētājs nolēmis neatsaukties uz kopīgi iesniegtajiem datiem, bet gan
uz alternatīvu informāciju, lai izpildītu visas standarta informācijas prasības. Šādi atteikties no
visiem parametriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 3. punkta kritērijiem. Reģistrētājam
vajadzīga tikai piekļuve kopīgajai iesniegšanai (un jāapmaksā tikai sava izmaksu daļa attiecībā
uz kopīgo iesniegšanu).
5. praktiskais piemērs: pilnīga reģistrācija, 1–10 tonnas gadā, dalībnieks, kurš atsaucas uz
III pielikumu. Principā tiek piemērotas standarta informācijas prasības, kas minētas REACH
VII pielikumā. Tomēr šim reģistrētājam nav jāsniedz ekotoksiskuma vai toksiskuma
informācija, ja vien tā nav reģistrētāja īpašumā, jo reģistrētājs var pierādīt, ka vielai ir zema
riska pakāpe un tā neatbilst REACH III pielikumā minētajiem kritērijiem. Tādējādi
reģistrētājam jāiesniedz tikai dati par pētījumiem, kuros nav izmantoti mugurkaulnieki. Šajā
piemērā reģistrētājam nav datu par pētījumiem, kuros nav izmantoti mugurkaulnieki, tāpēc
nolēmis iegādāties piekļuves pilnvaru. Turklāt tam jāapmaksā sava izmaksu daļa attiecībā uz
kopīgo iesniegšanu.
6. praktiskais piemērs: transportēts izolēts starpprodukts, <1000 tonnas gadā, stingri
kontrolēti apstākļi. Attiecībā uz šo reģistrācijas veidu reģistrētājam jāiesniedz tikai brīvi
pieejami dati. Tādējādi reģistrētājam nav jāmaksā par datiem, kas nav brīvi pieejami. Tomēr
uz reģistrētāju attiecas kopīgās iesniegšanas pienākums, neskatoties uz to, vai dati tiek kopīgi
lietoti, un reģistrētājam jāapmaksā sava izmaksu daļa attiecībā uz kopīgo iesniegšanu.
7. praktiskais piemērs: transportēts izolēts starpprodukts, <1000 tonnas gadā, nav stingri
kontrolētu apstākļu. Starpproduktiem, ar kuriem nerīkojas stingri kontrolētos apstākļos,
piemēro standarta informācijas prasības attiecīgajam tonnāžas diapazonam (1–10 tonnas
gadā, 10–100 tonnas gadā vai 100–1000 tonnas gadā).
Šajā piemērā starpproduktu ražo vai importē daudzumā, kas nepārsniedz 100 tonnas gadā.
Tāpēc tiek piemērotas standarta informācijas prasības, kas minētas REACH VII un
VIII pielikumā. Šajā piemērā reģistrētājam nav savu datu, tāpēc tam jāiegādājas piekļuves
pilnvara visiem vajadzīgajiem datiem konkrētajā tonnāžas diapazonā un jāapmaksā sava
izmaksu daļa attiecībā uz kopīgo iesniegšanu.
8. praktiskais piemērs: transportēts izolēts starpprodukts, >1000 tonnas gadā, stingri
kontrolēti apstākļi. Saskaņā ar REACH 18. panta 3. punktu tiek piemērotas standarta
informācijas prasības, kas minētas REACH VII pielikumā. Šajā piemērā reģistrētājam nav savu
datu, tāpēc tam jāiegādājas piekļuves pilnvara visiem vajadzīgajiem datiem un jāapmaksā
sava izmaksu daļa attiecībā uz kopīgo iesniegšanu.
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Datu kopīga
lietošana un
izmaksu
sadale

Pilnīga
reģistrācija,
1–10 tonnas
gadā,
dalībnieks
1. praktiskais
piemērs

Pilnīga
reģistrācija,
10–
100 tonnas
gadā,
dalībnieks
2. praktiskais
piemērs

VII pielikums,
fizikāli ķīmiska
informācija

X

X

VII pielikums,
ekotoksiskuma
un toksiskuma
informācija

X

X

Pilnīga
reģistrācija,
1–10 tonnas
gadā,
dalībnieks ar
daļēju
atteikšanos
3. praktiskais
piemērs

Pilnīga
reģistrācija,
1–10 tonnas
gadā,
dalībnieks ar
pilnīgu
atteikšanos
4. praktiskais
piemērs

Pilnīga
reģistrācija,
1–10 tonnas
gadā,
dalībnieks,
kas izmanto
III pielikumu
5. praktiskais
piemērs

Transportēts
izolēts
starpprodukts,
<1000 tonnas
gadā, stingri
kontrolēti
apstākļi
6. praktiskais
piemērs

X

X

Transportēts
izolēts
starpprodukts,
<1000 tonnas
gadā,
nav stingri
kontrolētu
apstākļu
7. praktiskais
piemērs

Transportēts
izolēts
starpprodukts,
>1000 tonnas
gadā, stingri
kontrolēti
apstākļi
8. praktiskais
piemērs

X

X

X

X

VIII pielikums,
ekotoksiskuma
un toksiskuma
informācija

X

X

VIII pielikums,
aprites un
uzvedības
informācija

X

X

Administrēšana

X

X

X

X

X

X
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Piekļuves
pilnvara

X

X

X

X

X

X

X

X

* Šeit ietilpst izmaksas, kas attiecas uz visu SIEF administrēšanu un kuras nevar iedalīt kādai atsevišķai informācijas prasībai, piemēram, SIEF saziņas, apsekojumu,
SIEF tīmekļa vietnes un SIEF finanšu vadības izmaksas. Vadlīnijās par datu kopīgu lietošanu (skatīt III pielikumu “Izmaksu iedalījums pa posteņiem”) ir norādīts, vai
izmaksu posteņus var uzskatīt par attiecināmiem uz datiem vai administrēšanu.
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Piezīmes
Reģistrētājs var atteikties no atsevišķiem pētījumiem un visiem kopīgi iesniegtajiem datiem.
Šajā gadījumā viņu nevar piespiest apmaksāt daļu no viņam nevajadzīgu datu izmaksām.
Tā kā starpproduktiem ir īpašas informācijas prasības, praksē nav obligāti jāapmaksā sava
izmaksu daļa attiecībā uz datiem. Tāpēc šie reģistrētāji var vienoties par atsevišķas kopīgās
iesniegšanas izveidi attiecībā tikai uz starpproduktiem. Sīkāka informācija ir pieejama vadlīniju
par datu kopīgu lietošanu 6.2. iedaļā.
Ņemiet vērā, ka pārējie vielas reģistrētāji (kas izvēlējušies pilnīgu reģistrāciju) drīkst pieprasīt
piekļuvi datiem, kurus iesnieguši starpprodukta reģistrētāji, proti, attiecībā uz datiem par
pētījumiem ar mugurkaulniekiem.
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