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Kā aizsargāt jūsu konfidenciālo komerciālo informāciju 

Par ko ir šis dokuments? 

Saskaņā ar REACH regulu jūs varat prasīt noteiktas reģistrācijas dokumentācijā iekļautas 
informācijas atzīšanu par konfidenciālu1 un tās izslēgšanu no publicēšanas ECHA tīmekļa vietnē2. 
 
Ja jūs pieprasāt konfidencialitāti, no jums iekasē maksu, lai segtu ar pieprasījuma novērtējumu 
saistītās izmaksas. Ja pieprasījuma pamatojums nav pietiekams, lai to varētu pieņemt, ECHA jūs 
lūdz pamatojumu uzlabot un iesniegt atkārtoti, izmantojot reģistrācijas dokumentācijas 
atjauninājumu. Ja pamatojums nav pietiekami uzlabots, ECHA noraida konfidencialitātes 
pieprasījumu un publicē informāciju. Pēdējos gados ir noraidīti aptuveni 25 % konfidencialitātes 
pieprasījumu. 

Pamatojoties uz pēdējo septiņu gadu pieredzi konfidencialitātes pieprasījumu novērtēšanā, šajā 
dokumentā esam aprakstījuši trīs galvenos ieteikumus, kas jāņem vērā, ja plānojat pieprasīt 
reģistrācijas dokumentācijā iekļautas informācijas konfidencialitāti. Esam arī īsumā 
paskaidrojuši, kā pieprasīt konfidencialitāti un pārbaudīt, kura jūsu reģistrācijas dokumentācijas 
informācija tiks publicēta. 
 
 
1. Pārbaudiet, vai informācija jau nav publicēta 

Novērtējot konfidencialitātes pieprasījumu, mēs pārbaudām, vai informācija jau nav 
vispārpieejama, t. i., veicam meklēšanu internetā. Ja informācija ir publiski pieejama, 
konfidencialitāte netiek piešķirta. Tāpēc meklējiet informāciju internetā pats, jo īpaši, ja plānojat 
iesniegt konfidencialitātes pieprasījumu attiecībā uz vielas nosaukumu3, lietošanas veidu vai 
bīstamiem piemaisījumiem4. 
 
 
2. Pārbaudiet, vai konfidencialitātes pieprasījums attiecas uz informāciju, ko 
vēlaties aizsargāt 

Uzziniet, kā ECHA publicē informāciju, kam vēlaties pieprasīt konfidencialitāti5, un pārliecinieties, 
vai ir lietderīgi pieprasīt konfidencialitāti. 
  

                                           
1 Ja tā nav informācija, ko nekad nepublicē, piemēram, precīza informācija par vielas sastāvu, funkciju 
vai tonnāžu vai par saikni starp ražotāju/importētāju un viņa piegādātājiem vai pakārtotiem lietotājiem. 
2 https://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/registered-substances 
3 Meklējot, vai vielas nosaukums ir vispārpieejams, mēs ievadām vielas EK numuru vai CAS numuru 
meklētājprogrammā un ECHA tīmekļa vietnes laukā “Meklēt ķīmisko vielu”. 
4 Meklējot, vai informācija par lietošanas veidiem vai bīstamiem piemaisījumiem ir vispārpieejama, mēs 
pārbaudām, piemēram, internetā pieejamās drošības datu lapas, kas attiecas uz reģistrēto vielu. 
5 Rokasgrāmata “Informācijas izplatīšana un konfidencialitāte saskaņā ar REACH regulu” visās ES valodās 
ir pieejama https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination. 

https://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/manuals?panel=dissemination#dissemination
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Aizsargājamā 
informācija 

Kas jāievēro 

Tonnāžas 
diapazons 

ECHA publicē visu reģistrētāju kopējās tonnāžas diapazonu6, tāpēc, ja 
piedalāties lielā kopīgā iesniegumā, apsveriet, vai ir vērts pieprasīt 
konfidencialitāti savam tonnāžas diapazonam. 

Vielas nosaukums 
 

EINECS saraksts un provizoriski reģistrētu vielu saraksts ir publiski 
pieejams. Tāpēc pieprasījumi, kas attiecas uz vielu nosaukumiem, 
provizoriski reģistrētu vielu gadījumā nav lietderīgi. 
Ja vēlaties, lai neizpauž, ka izmantojat noteiktu vielu konkrētam 
lietojumam, jūs varat pieprasīt konfidencialitāti attiecīgajam lietojumam 
(lietošanas veidam) un/vai sava uzņēmuma nosaukumam. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Jūsu uzņēmuma nosaukums ir pieejams jūsu (potenciālajiem) 
līdzreģistrētājiem REACH-IT, ja neizmantojat trešo personu, kas iecelta 
par pārstāvi (TPR). Konfidencialitātes pieprasījumi attiecas tikai uz 
publikāciju ECHA tīmekļa vietnē. 

Izpētes 
kopsavilkumi 

Pieprasījums attiecas galvenokārt uz eksperimentu datiem un 
informāciju par pārbaudēm. Attiecībā uz izpētes rezultātiem 
konfidencialitāti nevar pieprasīt, un tos vienmēr publicē. 

Informācija par 
ķīmiskās drošības 
novērtējuma (CSA) 
veikšanu 

Pieprasījums sadaļā, kurā pievienots ķīmiskās drošības ziņojums (CSR), 
neattiecas uz pašu CSR dokumentu, bet uz norādi, ka ir veikts CSA 
(jā/nē). Atturieties no šāda pieprasījuma, ja nav pamatotu iemeslu, 
kāpēc informācija par to, vai vielai veikts CSA, nebūtu izpaužama. ECHA 
nepublicē CSR. 

 
 
3. Pārbaudiet, vai pamatojums ir argumentēts un derīgs 

Pamatojumā ir jāaplūko gan 1) informācijas saistība ar komerciālajām interesēm, gan 
2) potenciālais kaitējums jūsu uzņēmumam, ja informācija tiktu publicēta. Piemēram, 
nepietiek ar paziņojumu “Intelektuālais īpašums, par kuru mēs nevēlamies izpaust informāciju 
konkurentiem”. Pamatojumam jābūt nevis deklaratīvam, bet argumentētam un precīzi 
izskaidrotam7. Kaitējuma komerciālajām interesēm riskam jābūt paredzamam, nevis tikai 
hipotētiskam. 

Pārliecinieties arī, vai pamatojums ir derīgs. Piemēram, bažas, ka “citi izmantos pētījumus 
reģistrācijai citur”, nav derīgs pamatojums, jo tas nav pietiekami konkrēts. Likumdevējs ir 
nolēmis, ka sabiedrības tiesības uz informāciju ir svarīgākas par šīm bažām. 

Pamatojumiem jāattiecas tieši uz informāciju, kas norādīta kā konfidenciāla, pat viena veida 
pieprasījumā, piemēram, pieprasījumā par drošības datu lapā ietverto informāciju. Piemēram, 
pamatojums, kas ir derīgs attiecībā uz lietošanas veidu vai uzņēmuma nosaukumu, visticamāk 
nav derīgs attiecībā uz vielas PBT novērtējuma rezultātu8. 
 

                                           
6 Sk. paziņojumu par jaunumiem https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-
registered-substances-corrigenda-25-july-2012-. 
7 Piemēri ir pieejami 5. zemsvītras piezīmē minētajā rokasgrāmatā. Pamatojumu iesniegšanas veidne ir 
pieejama arī IUCLID lietojumprogrammā un IUCLID mākoņpakalpojumu vidē. 
8 Līdz šim mēs neesam pieņēmuši nevienu pieprasījumu par PBT novērtējuma rezultātu. 

https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
https://echa.europa.eu/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
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Kā pieprasīt konfidencialitāti un pārbaudīt, ko publicēs 

Lai pieprasītu konfidencialitāti reģistrācijas dokumentācijā iekļautai informācijai, ir jāveic pieci 
soļi. 
 

1. Pirms dokumentācijas izveides IUCLID datu kopā atzīmējiet konfidencialitātes 
pieprasījuma karodziņu. Konfidencialitātes pieprasījumus varat iesniegt arī tad, ja 
veidojat dalībnieka dokumentāciju tiešsaistē REACH-IT. 

2. Pamatojuma laukos ievadiet katras informācijas sadaļas pamatojumus7. 

3. Izveidojiet savu dokumentāciju. Lai pārbaudītu, kuru reģistrācijas dokumentācijas 
informāciju publicēs, izmantojiet IUCLID “Informācijas izplatīšanas priekšskatījumu”. 
Izmantojiet “Maksu kalkulatoru”, lai noskaidrotu konfidencialitātes pieprasījumu 
izmaksas. 

4. Iesniedziet dokumentāciju un samaksājiet rēķinā norādītās maksas. 

5. Pārbaudiet, vai REACH-IT pastkastītē nav pienācis lēmums par jūsu konfidencialitātes 
pieprasījumu. Jums var nākties atkārtoti iesniegt dokumentāciju ar uzlabotu 
pamatojumu, pirms varam to pieņemt. 

 
 
Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Sazinieties ar ECHA, izmantojot kontaktu veidlapas. 

https://echa.europa.eu/lv/contact
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