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Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris),
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 (OV L 396,
30.12.2006); grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1354/2007 (2007. gada 15. novembris) ar ko
pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas
pievienošanos (OJ L 304, 22.11.2007, p. 1).

Dokumenta vēsture
Lūdzam ņemt vērā, ka sākotnējais dokuments (1.1. versija, 2008. gada februāris) ievērojami
izmainīts, atjaunināšanas un konsultāciju procesa gaitā sadarbojoties ar partneru ekspertu
grupu. Tāpēc dokumenta vēsturē uzsvērtas tikai būtiskākās izmaiņas, neuzrādot atsevišķas
formulējuma vai redakcionālas izmaiņas.
Versija

Iedaļa

Veiktās izmaiņas

Datums
2007. gada
jūnijs

1.2.3

Mainīts formulējums, lai nodrošinātu lielāku
atbilstību 1.2.2 iedaļai un skaidri noteiktu, ka
reģistrētājs var balstīties tikai uz klienta
apliecinājumu, ka vielu lieto stingri kontrolētos
apstākļos

2008. gada
februāris

1.2.3

Pēdējās rindkopas beigās pievienots teikums
ar ieteikumu informēt par RMM klientus
valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

2008. gada
februāris

2

Skaidrojums, ka reģistrācija nepieciešama tikai 2008. gada
tādā gadījumā, ja viela nav atbrīvota no
februāris
reģistrācijas.
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4. rindkopā pievienots teikums, lai
paskaidrotu, kā var iesniegt reģistrācijas
dokumentāciju, ja vielu ražo vai importē arī
citiem nolūkiem, nevis tikai kā starpproduktu,
vai ja ražošana vai lietošanas veidi nenotiek
stingri kontrolētos apstākļos.

2008. gada
februāris

4. rindkopas beigās pievienots teikums, lai
izskaidrotu, kā aprēķinās maksas.
2

12. lapas 3. rindkopā no apakšas pievienoti
daži vārdi, lai paskaidrotu, ka informācijas
prasības attiecas tikai uz transportētiem
starpproduktiem.

2008. gada
februāris

2.1

2. aizzīmē dzēsta atsauce uz ražotnēm ES un
ārpus ES.

2008. gada
februāris

2.2

Klasifikācijas iedaļā pievienots papildu teksts,
lai paskaidrotu, ka starpproduktiem
nepieciešama tikai klasifikācija, bet marķējums
nav jānorāda.

2008. gada
februāris

Turklāt norādīts, kam jāziņo par riska
pārvaldības pasākumiem un stingri
kontrolētiem apstākļiem.
2.3

Klasifikācijas iedaļā pievienots papildu teksts,
lai paskaidrotu, ka starpproduktiem
nepieciešama tikai klasifikācija un nevis
marķējums.

2008. gada
februāris

Versija

Iedaļa

Veiktās izmaiņas

Datums

Turklāt norādīts, kur jāziņo par riska
pārvaldības pasākumiem un stingri
kontrolētiem apstākļiem.
2.5

3. rindkopai pievienota vēl viena aizzīme ar
norādi, ko galvenajam reģistrētājam ieteicams
iesniegt.

2008. gada
februāris

2.7

Papildināts ar dažiem vārdiem, lai paskaidrotu,
kad tiks noteikta reģistrācijas maksa.

2008. gada
februāris

V.03

1.2

Dažādi skaidrojumi, labojumi un uzdevumu un
pienākumu atjauninājumi, tostarp prasības
saistībā ar klasifikāciju un marķējumu.

2010. gada
oktobris

V.03

2.

Pievienots skaidrojums par situācijām, kad
viela reģistrēta lietošanai kā starpprodukts un
citiem lietošanas veidiem. Šajā skaidrojumā ir
informācija arī par maksas aprēķināšanu.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.

Pievienots skaidrojums, ka 18. panta 4. punkta
kritērijus var izmantot arī lai pierādītu stingri
kontrolētu apstākļu (SKA) ieviešanu attiecībā
uz starpproduktiem ražotnē.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Uzsvērts, ka starpprodukta reģistrētājs var
izvēlēties vienu no diviem reģistrācijas ceļiem:
saskaņā ar 17./18. pantu, ja nodrošināti stingri
kontrolēti apstākļi (tostarp stingra
norobežošana), vai saskaņā ar 10. pantu, ja
riska kontroli nodrošina ar citiem līdzekļiem,
nevis stingri kontrolētiem apstākļiem.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Iekļauta rindkopa, kas pārveido tiesību akta
18. panta 4. punkta tekstu sistematizētā
atsauču sarakstā ar dažādiem stingras
norobežošanas elementiem un attiecīgajiem
procesa posmiem, kuros tos piemēro.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Paskaidrota individuālo aizsardzības līdzekļu
(PPE) nozīme stingri kontrolētu apstākļu
koncepcijā.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

10. līdz 12. zemteksta piezīme: atjauninātas
atsauces uz citiem Kopienas tiesību aktiem.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Paskaidrots, ka, lai gan reģistrācijas
dokumentācijā netiek prasīta pilna SKA
dokumentācija, reģistrētājam jāsniedz pamata
norādes par to, kā izdarīti secinājumi par SKA.
Ieviesta atsauce uz 3. pielikumu, kurā
reģistrētājs strukturētā veidā var sniegt
detalizētu informāciju par riska pārvaldības
pasākumiem.

2010. gada
oktobris

Versija

Iedaļa

Veiktās izmaiņas

Datums

V.03

2.1

Iekšējās dokumentācijas sarakstos dzēsti
DNEL un PNEC, jo attiecībā uz izolētiem
starpproduktiem stingri kontrolētos apstākļos
CSA nav jāsniedz.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Dokumentācijas pozīciju saraksta
papildinājums: procesa plānošana un stingrās
norobežošanas raksturojums.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1

Dokumentācijas pozīciju saraksta
papildinājums: procesa plānošana un stingrās
norobežošanas raksturojums.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.1

Stingra norobežošana skaidrāk nošķirta no
izdalīšanās samazināšanas, izmantojot
tehniskus līdzekļus un procedūras.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.1

Paskaidrots, ka stingra norobežošana („rūpīga
glabāšana” saskaņā ar 18. panta 4. punkta a)
apakšpunktu) nozīmē tehnisko aprīkojumu,
kas uzstādīts izdalīšanās novēršanai, ņemot
vērā vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības un
procesa apstākļus. Norobežošanu var
nodrošināt, apvienojot mehāniskās barjeras un
gaisa dinamiskās barjeras.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.1

Riska līmeņu pārvaldības pieeja iekļauta šajā
iedaļā kā riska līmeņu pārvaldības, t.i.,
norobežošanas stratēģijas piemērs. Iekļauta
atsauce uz Noteikumu par veselībai bīstamu
vielu kontroli (COSHH ) kontroles vadlīnijām,
kur pieejami papildu detalizēti piemēri.
Paskaidrots, ka stingra norobežošana („rūpīga
glabāšana” saskaņā ar 18. panta 4. punkta a)
apakšpunktu) nozīmē tehnisko aprīkojumu,
kas uzstādīts, lai novērstu izdalīšanos, ņemot
vērā vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.1

Pievienots jauns piemērs (2) par
norobežošanas stratēģijām, ieskaitot atsauces
uz papildu informācijas avotiem.

2010. gada
oktobris

Pasākumi, kas saistīti ar 18. panta 4. punkta
b) apakšpunktu, izņemti no piemēra par
farmācijas nozari (3). Daži pasākumu piemēri
pievienoti no jauna (piemēram, mīkstas sienas
izolācija).
Jauns piemērs (6): iekraušana dzelzceļa
vagonos un izkraušana no tiem ķīmiskajā
rūpniecībā.
Jauns piemērs (7): uzglabāšanas tvertnes, ātri
gaistošu šķidru vielu iekraušana un

Versija

Iedaļa

Veiktās izmaiņas

Datums

izkraušana.
V.03

2.1.1

Šajā iedaļā svītrotas visas atsauces uz
atklātiem procesiem stingras norobežošanas
kontekstā.

2010. gada
oktobris

2.1.1. iedaļas beigās pievienota rindkopa par
iegūtu vai modelētu izdalīšanās/iedarbības
datu nozīmi un pieejamo zināšanu par
starpproduktu būtiskajiem apdraudējumiem
nozīmi, projektējot stingras norobežošanas
veidu. Svītrotas visas pārējās atsauces par
apdraudējuma informāciju, riska apsvērumiem
un iedarbības datiem, kas bija dokumenta
iepriekšējā versijā.
V.03

2.1.2

Paskaidrots, ka papildus stingrai
norobežošanai jāpiemēro procedūras un
kontroles tehnoloģijas, lai mazinātu atlikumu
izdalīšanos. Pievienota atsauce uz attiecīgo
BREF dokumentu.

2010. gada
oktobris

V.03

Piemēri

Piemērs par tehniskajiem pasākumiem
izdalīšanās apkārtējā vidē kontrolei pārvietots
no 2.1.1 uz 2.1.2. Turklāt paskaidrots, ka
atkarībā no starpprodukta īpašībām
notekūdeņu attīrīšanas stacijas (WWTP) var
vai nevar atbilst SKA prasībām.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.4

Pievienota atsauce uz BREF dokumentu par
atkritumu un notekūdeņu attīrīšanu ķīmisko
vielu nozarē.

2010. gada
oktobris

V.03

2.1.6

Stingri kontrolētu apstākļu principu, saskaņā
ar REACH, kopsavilkums pievienots kā jauna
iedaļa.

2010. gada
oktobris

V.03

2.3

Pievienots skaidrojums, ka gadījumos, kad
nav SKA apliecinājuma attiecībā uz
transportētiem izolētiem starpproduktiem,
reģistrācija jāveic saskaņā ar 10. pantu.

2010. gada
oktobris

V.03

2.3

Iekļauta atsauce uz REACH II pielikuma 8.2.
iedaļu (atbilstība starp riska pārvaldības
pasākumiem drošības datu lapā un
nosacījumiem, balstoties uz kuriem pamatota
reģistrācija) atbilstoši 17. un 18. pantam.

2010. gada
oktobris

V.03

1. pielikums

Dažādi papildinājumi un precizējumi, lai
pielikumu tuvinātu tiesību akta tekstam.

2010. gada
oktobris

V.03

3. pielikums

Jauns formāts informācijas par riska
pārvaldības pasākumiem dokumentēšanai
reģistrācijas dokumentācijā attiecībā uz

2010. gada
oktobris

Versija

Iedaļa

Veiktās izmaiņas

Datums

starpproduktiem ražotnē un transportētiem
starpproduktiem
V.03

4. pielikums

Jauna starpproduktu definīcija, par kuru 2010.
gada 4. maijā vienojās Komisija, dalībvalstis
un ECHA

2010. gada
oktobris

V.04

1.2.2

Reģistrācijas pienākumu un izņēmumu
pārstrukturēšana

2010. gada
novembris

V.04

1.2.3

Reģistrācijas pienākumu un izņēmumu
pārstrukturēšana

2010. gada
novembris

V.04

2

Atkārtotas informācijas dzēšana

2010. gada
novembris

V.04

2.1

Nelieli papildinājumi un precizējumi

2010. gada
novembris

V.04

2.2

Līdzīgi kā 2.3. iedaļā iekļauta atsauce uz
Komisijas regulu 453/2010.

2010. gada
novembris

V. 2

1.2.3

Pievienota frāze (otrā aizzīme par paziņošanu)

2010. gada
decembris

V. 2

2.

Teikuma precizējums.

2010. gada
decembris

V. 2

2.1.1

Svītrota rindkopa, kas attiecas uz bīstamajām
īpašībām.

2010. gada
decembris

V. 2

2.1.6

Svītrota rindkopa, kas attiecas uz bīstamajām
īpašībām.

2010. gada
decembris
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Vadlīnijas par starpproduktiem

2.versija – 2010.g. decembris

1

IEVADS

1.1

Dažādu starpproduktu kategoriju definīcija

REACH starpprodukts definēts kā viela, ko ražo ķīmiskai pārstrādei, un pārstrādē šo vielu
izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (3. panta 15. punkts).
Atbilstīgi REACH definēti vairāki starpproduktu veidi:


neizolēti starpprodukti



izolēti starpprodukti


ražotnē izolēti (netransportēti) starpprodukti



transportēti izolēti starpprodukti

Neizolēts starpprodukts: starpprodukts, ko sintezējot apzināti neizvada no iekārtas
(izņēmums: lai ņemtu paraugu), kurā notiek sintēze. Iekārtā ietilpst reakciju trauks, palīg
iekārtas 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 (3. panta 15. punkta a)
apakšpunkts).
Ražotnē izolēts starpprodukts: starpprodukts, kas neatbilst neizolēta starpprodukta
kritērijiem, un, ja starpprodukta ražošana un citas(-u) vielas(-u) sintēze no šī starpprodukta
notiek tajā pašā ražotnē, bet to veic viena vai vairākas juridiskas personas (3. panta 15.
punkta b) apakšpunkts).
Ražotne: vieta, kurā, konkrētu infrastruktūru un iekārtas lieto kopīgi, ja vielas(u) ražotāju ir
vairāk nekā viens (3. panta 16. punkts).
Transportēts izolēts starpprodukts: starpprodukts, kas neatbilst neizolēta starpprodukta
kritērijiem un ko transportē no vienas ražotnes uz citu vai arī ko viena ražotne piegādā citām
(3. panta 15. punkta c) apakšpunkts).
Apstākļi, kādos viela ir vai nav uzskatāma par starpproduktu REACH izpratnē, ir precizēti
dokumentā „Starpproduktu definīcija, par kuru 2010. gada 4. maijā vienojās Komisija,
dalībvalstis un ECHA“ 2 . Šī definīcija ir šo vadlīniju sākumpunkts. Dokuments ir pievienots
vadlīnijām kā 4. pielikums.
Atkarībā no noteiktajiem starpproduktiem tiek piemēroti dažādi pienākumi un informācijas
sniegšanas prasības (skatīt 1.2.2).
Izolēta starpprodukta dzīves cikls sākas ar tā ražošanu (praksē tā izņemšanu no ražošanas
procesa). Šis dzīvescikls noslēdzas ar vielas izmantošanu sintēzes procesā citas vielas
ražošanai.

2

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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Izolēta starpprodukta atlikumus, ko ražošanas procesā nepārveido citā vielā, parasti utilizē
vai apglabā kā atkritumus un nodod atkritumu utilizācijai, ja nepārstrādā kā neizolētu vai
izolētu starpproduktu. Tāpēc tie vairs neiekļaujas REACH tvērumā. Ja starpprodukta atlikumi
atrodas sintezētajā vielā, uz tiem kā piemaisījumu attiecas šīs citas vielas reģistrācija un
izvērtēšana.

1.2

Uzdevumi un pienākumi

1.2.1

Neizolēti starpprodukti

Attiecībā uz vielas kā neizolēta starpprodukta izmantošanu atbilstoši REACH (2. panta 1.
punkta c) apakšpunkts) nekādi pienākumi nav noteikti.

1.2.2

Ražotnē izolēti starpprodukti

Ražotnē izolētu starpproduktu ražotājiem, kas gadā tos ražo 1 tonnas vai lielākā apjomā,
jāiesniedz reģistrācijas dokumentācija, izņemot gadījumus, kad uz vielu neattiecina
reģistrācijas noteikumus (skatīt papildu informāciju par REACH tvērumu Reģistrācijas
vadlīniju 1.6. iedaļā). Standarta reģistrācijai (kas nav starpprodukta reģistrācija) iesniedzamā
informācija ir norādīta 10. pantā un sīki aprakstīta Reģistrācijas vadlīniju 1.8.1. iedaļā. Taču
atbilstoši 17. panta 2. punktam ražotnē izolētu starpproduktu reģistrētāji var sniegt
ierobežotu reģistrācijas informāciju, ja tie apliecina, ka vielu ražo un lieto vienīgi stingri
kontrolētos apstākļos, kā tas aprakstīts 17. panta 3. punktā un šo vadlīniju 2.1. iedaļā.
Reģistrācijas pienākumi un izņēmumi


2. panta 8. punktā noteikts starpproduktu atbrīvojums no vispārējās reģistrācijas,
kas noteikta REACH II sadaļas 1. nodaļā. Tā vietā ražotnē izolēta starpprodukta
ražotājam sava viela 1 tonnas vai lielākā apjomā gadā jāreģistrē atbilstoši citai
reģistrācijas kārtībai, kas noteikta REACH II sadaļas 3. nodaļā.



Ja ražotnē izolēta starpprodukta ražotājs/ importētājs ir iesniedzis paziņojumu
atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK, reģistrācija nav nepieciešama; vielu uzskata par
reģistrētu, un Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru (24. pants).



Ja ražotājs IUCLID reģistrācijas dokumentācijā apliecina, ka ražotnē izolēto
starpproduktu ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos (skatīt 2.1. iedaļu),
informācijas prasības attiecībā uz vielas būtiskajām īpašībām (fizikālajām un
ķīmiskajām īpašībām un īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo
vidi) ir samazinātas un ietver jau pieejamos datus (piemēram, informāciju, kas ir
tā rīcībā vai ko tas var iegūt no citiem avotiem), un jāiesniedz tikai izpētes
kopsavilkumi pat tādā gadījumā, ja ir pieejami izpētes pārskati (17. pants) (skatīt
2.2).



Monomēriem, ko lieto kā ražotnē izolētus starpproduktus polimēru ražošanā,
nepiemēro samazinātos reģistrācijas noteikumus, kas attiecas uz
starpproduktiem (6. panta 2. punkts), un ražotājam jārīkojas tāpat kā attiecībā uz
„standarta”, ne starpprodukta lietošanu (skatīt Reģistrācijas vadlīnijas ).



Ja netiek izpildīti stingri kontrolētu apstākļu nosacījumi, atkarībā no tonnāžas
nepieciešama pilna (standarta) dokumentācija (10. un 12. pants), un, ja tiek
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pārsniegtas 10 t/gadā, nepieciešams ķīmiskās drošības novērtējums. Tas
attiecas uz situācijām, kad šādu situāciju nosaka dokumentācijas atjaunināšana.


Ja reģistrētājs vairs nelieto vielu tikai kā starpproduktu un/vai reģistrētājs vairs
nevar apliecināt, ka vielu ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos, reģistrētāja
dokumentācija bez liekas kavēšanās jāatjaunina atbilstoši 22. panta 1. punktam,
lai atkarībā no tonnāžas kategorijas, kurā viela reģistrēta, iekļautu visu
informāciju, kas prasīta 10. un 12. pantā.

Klasificēšana un marķēšana
Ja ražotnē izolēts starpprodukts ir reģistrējama viela, ražotājam jāpaziņo Aģentūrā
izveidotajam klasifikācijas un marķējumu sarakstam informācija, kas saistīta ar tā
klasifikāciju un marķējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 39. panta a) punktu un
40. pantu, ja viņš laiž starpproduktu tirgū (t.i. padara to pieejamu citai juridiskai personai tajā
pat ražotnē vai citā vietā).
Paziņošanu var veikt, nosūtot atsevišķu paziņojumu sarakstam vai iekļaujot attiecīgo
informāciju, t.i. CLP klasifikācijas un marķējuma elementus, reģistrācijas dokumentācijā, ja
tas tiek prasīts. Parasti atsevišķs paziņojums vienmēr būs jāiesniedz, ja oficiālais
paziņojuma iesniegšanas termiņš ir pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas. Pēc
reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas atsevišķa paziņošana vairs nav iespējama. Ja
reģistrācijas dokumentācijā vēl joprojām ietverta DSD klasifikācija, ražotājam vai
importētājam tā būs jāpapildina bez liekas kavēšanās, pievienojot CLP informāciju, saskaņā
ar REACH 22. pantu.
Ja ražotnē izolēts starpprodukts ir viela, ko ražo mazākā apjomā par vienu tonnu gadā,
ražotājam jāpaziņo Aģentūrai informācija saistībā ar tās klasifikāciju un marķējumu saskaņā
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 39. panta b) punktu, ja:



viņš laiž starpproduktu tirgū (t.i. padara to pieejamu citai juridiskai personai tajā
pat ražotnē), un
viela atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu.

Paziņojums sarakstam jāiesniedz līdz 2001. gada 3. janvārim attiecībā uz ražotnē izolētiem
starpproduktiem, kas laisti tirgū 2010. gada 1. decembrī, vai par starpproduktiem, kurus laiž
tirgū tikai pēc 2010. gada 1. decembra, viena mēneša laikā pēc to laišanas tirgū (Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 40. panta 3. punkts).
Papildu skaidrojumu par klasifikācijas un marķējuma paziņošanu skatīt ECHA praktiskajās
vadlīnijās Nr. 7 „Kā paziņot vielas klasifikācijas un marķējumu sarakstam” 3 . Turklāt, var
skatīt ECHA „Ievada vadlīnijas par CLP regulu” 4 .

3
4

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf
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Dokumentācija un vielu izvērtējums
Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem, ko ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos
saskaņā ar 18. panta 4. punktu, dokumentācija un vielu izvērtējums neattiecas (49.
pants). Taču dalībvalsts, kurā atrodas ražotne, kompetentā iestāde var pieprasīt
papildu informāciju, ja tā uzskata, ka:




pastāv apdraudējums cilvēku veselībai vai videi, kas vieš tikpat lielas
bažas kā īpaši bīstamu vielu (vielu, kuras atbilst 57. panta kritērijiem)
izmantošana, un
apdraudējumu pienācīgi nekontrolē (49. pants).

Licencēšana/Ierobežojumi


Uz ražotnē uz vietas izolētiem starpproduktiem licencēšana neattiecas (t.i. VII
sadaļa netiek piemērota (2. panta 8. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas arī uz
starpproduktiem, ko lieto kā monomērus polimēru sintēzei.



Visiem ražotājiem, importētājiem vai lietotājiem jāpārbauda, vai uz starpproduktu
attiecas kāds no REACH XVII pielikuma (67. pants) ierobežojumiem.

1.2.3

Transportēti izolēti starpprodukti

Transportētu izolētu starpproduktu 1 tonnas gadā vai lielāka apjoma ražotājiem vai
importētājiem jāiesniedz reģistrācijas dokumentācija, izņemot gadījumus, kad uz vielu
neattiecina reģistrācijas noteikumus (skatīt papildu informāciju par REACH tvērumu
Reģistrācijas vadlīniju 1. punkta 6. apakšpunktā). Standarta reģistrācijai (t.i. netiek
piemērotas samazinātās prasības saistībā ar ieviestajiem stingri kontrolētajiem apstākļiem)
iesniedzamā informācija ir norādīta 10. pantā un sīki aprakstīta Reģistrācijas vadlīniju 1.8.1.
iedaļā. Taču atbilstoši 18. panta 2. punktam transportētu izolētu starpproduktu reģistrētājs
var sniegt ierobežotu reģistrācijas informāciju, ja



viņš savā IUCLID reģistrācijas dokumentācijā apliecina, ka viņš vielu ražo un/vai lieto
stingri kontrolētos apstākļos, un
viņš savā IUCLID reģistrācijas dokumentācijā deklarē, ka ir saņēmis apliecinājumu no
visiem lietotājiem lejup pa piegādes ķēdi, ka vielu lieto stingri kontrolētos apstākļos, kā
tas noteikts 18. panta 4. punktā un šo vadlīniju 2.1. iedaļā. Šādā gadījumā gan
reģistrētājs, gan lietotāji ir atbildīgi par savu apliecinājumu attiecībā uz stingri
kontrolētiem apstākļiem.

Reģistrācijas pienākumi un izņēmumi




2. panta 8. punktā noteikts starpproduktu atbrīvojums no vispārējās reģistrācijas,
kas noteikta REACH II sadaļas 1. nodaļā. Tā vietā transportēta izolēta
starpprodukta ražotājam vai importētājam sava viela 1 tonnas vai lielākā apjomā
gadā jāreģistrē atbilstoši citai reģistrācijas kārtībai, kas noteikta REACH II
sadaļas 3. nodaļā. Ja ražošana un lietošana notiek stingri kontrolētos apstākļos
un vielas gada apjoms ir 1000 tonnas vai vairāk, papildus informācijai, kas
prasīta REACH II sadaļas 3. nodaļā, jāiekļauj VII pielikumā noteiktā prasītā
informācija par vielas būtiskajām īpašībām (fizikālās un ķīmiskās īpašības un
īpašības, kas ietekmē cilvēku veselību un apkārtējo vidi).
Ja ražotājs/ importētājs ir iesniedzis paziņojumu atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK
attiecībā uz ražošanu/importu un attiecīgo lietošanas veidu, reģistrācija nav
nepieciešama. Vielu uzskata par reģistrētu, un Aģentūra piešķir reģistrācijas
numuru. Taču, ja paziņotās vielas apjoms sasniedz nākamo tonnāžas
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robežlielumu saskaņā ar REACH regulas 12. pantu, jāiesniedz papildu prasītā
informācija (24. pants).
Ja ražotājs vai importētājs apliecina, ka viņš ražo un/vai lieto vielu stingri
kontrolētos apstākļos un viņš pats apliecina vai paziņo, ka ir saņēmis
apliecinājumu no lietotājiem, ka vielu lieto stingri kontrolētos apstākļos
(2.1iedaļa), un vielas apjoms gadā ir mazāks par 1000 tonnām, informācijas
prasības attiecībā uz vielas būtiskajām īpašībām (fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām un īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi) ir
samazinātas un ietver jau pieejamos datus (piemēram, informāciju, kas ir tā
rīcībā vai ko tas var iegūt no citiem avotiem), un jāiesniedz tikai izpētes
kopsavilkumi pat tādā gadījumā, ja ir pieejami izpētes pārskati (18. pants) (skatīt
2.3.).
Monomēriem, ko lieto kā transportētus izolētus starpproduktus polimēru
ražošanā, nepiemēro samazinātos reģistrācijas noteikumus, kas attiecas uz
starpproduktiem (6. panta 2. punkts), un ražotājam jārīkojas tāpat kā attiecībā uz
5
„standarta”, ne starpprodukta lietošanu (skatīt Reģistrācijas vadlīnijas ) .
Ja stingri kontrolētus apstākļus nevar apliecināt, atkarībā no tonnāžas
nepieciešama pilna (standarta) dokumentācija (10. un 12. pants), un ja tiek
pārsniegtas 10 t/gadā, nepieciešams ķīmiskās drošības novērtējums.
Ja reģistrētājs vairs nelieto vielu tikai kā starpproduktu un/vai reģistrētājs vairs
nevar apliecināt, ka vielu ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos, reģistrētāja
dokumentācija bez liekas kavēšanās jāatjaunina atbilstoši 22. panta 1. punktam,
lai atkarībā no tonnāžas kategorijas, kurā viela reģistrēta, iekļautu visu
informāciju, kas prasīta 10. un 12. pantā.
Ja transportēts starpprodukts pārsniedz 1000 t/gadā robežlielumu,
ražotājam/importētājam jāatjaunina reģistrācijas dokumentācija un jāiesniedz
vismaz VII pielikumā prasītā informācija.

Klasificēšana un marķēšana
Ja transportēts izolēts starpprodukts ir reģistrējama viela, ražotājam/importētājam jāpaziņo
Aģentūrā izveidotajam klasifikācijas un marķējumu sarakstam informācija, kas saistīta ar tā
klasifikāciju un marķējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 39. panta a) punktu un
40. pantu, ja:

viņš laiž starpproduktu tirgū (t.i. padara to pieejamu citai juridiskai personai tajā
pat vai citā vietā), un

viņš vēl nav iesniedzis reģistrācijas pieteikumu.
Paziņošanu var veikt, nosūtot atsevišķu paziņojumu sarakstam vai iekļaujot attiecīgo
informāciju, t.i. CLP klasifikācijas un marķēšanas elementus, reģistrācijas dokumentācijā, ja
tas tiek prasīts. Vispārīgā prasība ir iesniegt atsevišķu paziņojumu, ja oficiālais paziņojuma
iesniegšanas termiņš ir pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas. Pēc reģistrācijas
dokumentācijas iesniegšanas atsevišķa paziņošana vairs nav iespējama. Ja reģistrācijas
dokumentācijā vēl joprojām ietverta DSD klasifikācija, ražotājam vai importētājam tā
jāatjaunina bez liekas kavēšanās ar CLP informāciju saskaņā ar REACH 22. pantu.
Ja transportēts izolēts starpprodukts ir viela, ko ražo mazākā apjomā par vienu tonnu gadā,
ražotājam jāpaziņo Aģentūrai informācija saistībā ar tās klasifikāciju un marķēšanu saskaņā
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 39. panta b) punktu, ja:
5
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viņš laiž starpproduktu tirgū (t.i. padara to pieejamu citai juridiskai personai tajā
pat ražotnē vai citā vietā), un
viela atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu.

Paziņojums sarakstam jāiesniedz līdz 2001. gada 3. janvārim attiecībā uz transportētiem
izolētiem starpproduktiem, kas laisti tirgū 2010. gada 1. decembrī, vai par starpproduktiem,
kurus laiž tirgū tikai pēc 2010. gada 1. decembra, viena mēneša laikā pēc to laišanas tirgū
(Regulas (EK) Nr. 1272/2008 40. panta 3. punkts).
Papildu skaidrojumu par klasifikācijas un marķēšanas paziņošanu skatīt ECHA praktiskajos
norādījumos Nr. 7 „Kā paziņot vielas klasifikācijas un marķējumu sarakstam” 6 . Turklāt var
skatīt ECHA Ievada vadlīnijas par CLP regulu 7 .
Dokumentācija un vielu izvērtējums


Ražotājam/importētājam
jāapzinās,
ka
uz
transportētiem
izolētiem
starpproduktiem attiecas dokumentācija un vielu izvērtējums. Tāpēc Aģentūra,
vai, ja nav dalībvalstu kompetento iestāžu (MSCA) vienošanās, Komisija var
pieprasīt papildu informāciju, veicot izvērtēšanu. Ražotājam/importētājam visi
šādi pieprasījumi jāizpilda noteiktajā termiņā (skatīt Vadlīnijas par izvērtēšanu).

Licencēšana/Ierobežojumi




6
7

Uz vielu kā transportētu izolētu starpproduktu lietošanu licencēšana neattiecas
(t.i. VII sadaļa netiek piemērota (2. panta 8. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas
arī uz starpproduktiem, ko lieto kā monomērus polimēru sintēzei.
Visiem ražotājiem, importētājiem vai lietotājiem jāpārbauda, vai uz starpproduktu
attiecas kāds no REACH XVII pielikuma (67. pants) ierobežojumiem.

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC

7

Vadlīnijas par starpproduktiem

2

2.versija – 2010.g. decembris

IZOLĒTU STARPPRODUKTU REĢISTRĀCIJA

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt atbalstu izolētu starpproduktu reģistrētājiem, kuriem jāizvērtē,
vai ražošanas un lietošanas apstākļi atbilst 17. panta 3. punktā vai 18. panta 4. punktā
noteiktajām prasībām izolētu starpproduktu reģistrācijai. Vadlīnijās iekļauti arī trīs pielikumi,
kuros aprakstīts stingri kontrolētu apstākļu dokumentēšanas saturs un formāts.
Tāpēc reģistrētāja pirmais uzdevums ir noteikt, vai konkrētā viela ir izolēts starpprodukts, ko
ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos, kā arī, vai to transportē vai nē, lai varētu apzināt
informāciju, kas viņam jāsniedz reģistrācijas dokumentācijā, lai izpildītu savus pienākumus 8 .
Ja vielas ražotājs vai importētājs ražo vai importē vielu citiem mērķiem, nevis tikai lai lietotu
kā starpproduktu, vai ja nav iespējams pierādīt, ka ražošana vai lietošana notiek stingri
kontrolētos apstākļos, tādā gadījumā ražotājam vai importētājam jāiesniedz „standarta”
reģistrācijas dokumentācija atbilstoši 10. pantam. Šādā situācijā, ja daļu no tonnāžas ražo
un lieto kā starpproduktu stingri kontrolētos apstākļos, reģistrētājs var iesniegt vienu
reģistrācijas dokumentāciju, kas attiecas uz visu tonnāžu.
o

Informācijas prasības attiecībā uz šo reģistrācijas dokumentāciju tad tiek balstītas uz
tonnāžu lietošanas veidiem, kad vielu nelieto kā starpproduktu, un uz to starpproduktu
tonnāžu, kas netiek lietoti stingri kontrolētos apstākļos. Tā tonnāžas daļa, ko ražo vai
importē, lai lietotu kā starpproduktu stingri kontrolētos apstākļos, nav jāņem vērā
attiecībā uz reģistrācijas dokumentācijas informācijas prasībām. Lai noteiktu reģistrācijas
datumu, jāņem vērā viss saražotās vielas daudzums neatkarīgi no vielas lietošanas (kā
starpprodukts, starpprodukts SKA un lietošanas veidi, kad vielu nelieto kā
starpproduktu).

o

Tomēr starpprodukta lietošana jādokumentē dokumentācijā, norādot šim nolūkam
saražoto vai importēto daudzumu.

o

Maksu aprēķinās neatkarīgi par i) starpprodukta lietošanu stingri kontrolētos apstākļos
(maksa par starpproduktiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 340/2008 4. pantam) un ii) citiem
lietošanas veidiem (standarta maksa atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 340/2008 3. pantam).

8

Jāatzīmē, ka attiecībā uz monomēriem, ko lieto kā ražotnē izolētus starpproduktus vai transportētus izolētus
starpproduktus, neattiecina atbrīvojumu no standarta reģistrācijas prasībām, ko parasti piemēro starpproduktiem,
un tie jāreģistrē, ievērojot 10. pantā aprakstītās reģistrācijas prasības (6. panta 2. punkts). Tāpēc attiecībā uz
monomēru reģistrāciju jāizmanto Reģistrācijas vadlīnijas8 (skatīt arī 1.1.2. un 1.1.3. iedaļu).
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1. piemērs par vielu, ko lieto gan kā izolētu starpproduktu, gan ne kā starpproduktu
Uzņēmums saražo 2300 tonnas A vielas, un no šī daudzuma 1700 tonnas tiek lietotas kā starpprodukts
stingri kontrolētos apstākļos. Šis uzņēmums iesniegs standarta reģistrācijas dokumentāciju par A vielu,
kur informācijas prasības nosaka pēc atlikušajām 600 tonnām, ko nelieto kā starpproduktu. Tas
nozīmē, ka attiecībā uz šo standarta dokumentāciju piemēros informācijas prasības, kas attiecas uz
100 – 1000 t vielas. Fakts, ka vielu lieto arī kā starpproduktu, ir jānorāda dokumentācijā, un
dokumentācijā jādokumentē 1700 tonnu apjoms, ko lieto kā starpproduktu.

Ja vielas ražotājs vai importētājs ražo vai importē šo vielu tikai lietošanai kā izolētu
starpproduktu stingri kontrolētos apstākļos (skatīt 2.1.), ražotājs vai importētājs var iesniegt
reģistrācijas dokumentāciju ar samazinātām informācijas prasībām (saskaņā ar 17. un 18.
pantu), kā tas aprakstīts 2.2. iedaļā un 2.3. iedaļā. Papildu norādes par tonnāžas aprēķinu ir
sniegtas Reģistrācijas vadlīnijās.
Informācijas prasības izolētu starpproduktu, kuru gada ražošanas apjoms ir 1 tonna vai
vairāk, reģistrācijai var atšķirties attiecībā uz ražotnē izolētiem un transportētiem izolētiem
starpproduktiem (skatīt 1.1.2. un 2.2. iedaļu par ražotnē izolētiem starpproduktiem un 1.1.3.
un 2.3. iedaļu par transportētiem izolētiem starpproduktiem). Attiecībā uz transportētiem
izolētiem starpproduktiem šīs prasības ir atkarīgas no saražotā vai importētā daudzuma, ko
transportē. Ja transportēta izolēta starpprodukta gada apjoms pārsniedz 1000 tonnas,
jāiekļauj arī REACH VII pielikumā norādīta informācija (18. panta 3. punkts).

2.1

Stingri kontrolēti apstākļi

Attiecībā gan uz ražotnē izolētiem starpproduktiem, gan transportētiem izolētiem
starpproduktiem iespēja iesniegt samazinātu informācijas daudzumu reģistrēšanai tiek
piemērota, ja:


Attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem ražotājs apliecina, ka vielu ražo un lieto
stingri kontrolētos apstākļos (17. panta 3. punkts).



Attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem ražotājs vai importētājs pats
apliecina vai paziņo, ka ir saņēmis apliecinājumu no lietotāja, ka citas vielas(u) sintēze
no šī starpprodukta citās ražotnēs notiek stingri kontrolētos apstākļos, kas noteikti 18.
panta 4. punktā. Attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem, ko ražo ES,
stingri kontrolēti apstākļi tiek attiecināti gan uz vielas ražošanu, gan lietošanu.

Tāpēc, lai izmantotu samazinātās reģistrācijas prasības, reģistrētājiem vispirms jānovērtē,
vai darbības ar to starpproduktiem notiek stingri kontrolētos apstākļos gan ražošanas, gan
9
lietošanas vietās. Sastādot dokumentāciju, izmantojot IUCLID 5 , reģistrētājam tādā
gadījumā dokumentācijā jāiekļauj apliecinājums, ka vielu ražo un lieto stingri kontrolētos
apstākļos (skatīt punkta 2.4. apakšpunktu).
Stingri kontrolētu apstākļu definīciju 18. panta 4. punktā attiecībā uz transportētiem izolētiem
starpproduktiem var izmantot arī kā pamatu darbam attiecībā uz ražotnē izolētiem
9

Starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze
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starpproduktiem. 18. panta 4. punktā sniegta plašāka stingri kontrolētu apstākļu definīcija
nekā 17. panta 3. punktā, kas attiecas tikai uz šī saraksta a) un b) apakšpunktiem. Tomēr
attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem lēmuma pieņemšanai par to, vai pastāv stingri
kontrolēti apstākļi, par piemērotiem uzskata arī c) līdz f) kritērijus.
Lai novērtētu, vai starpproduktu ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos visā tā dzīves
ciklā, reģistrētājam jānovērtē, vai ir izpildīti visi 18. panta 4. punkta nosacījumi:
(a) visā vielas dzīves cikla laikā, arī izgatavojot, attīrot, tīrot un veicot iekārtu profilaksi,
ņemot paraugus, veicot analīzes, iekraujot vai izkraujot iekārtas vai traukus, apglabājot
vai attīrot un glabājot atkritumus, rūpīgi glabā, izmantojot tehniskus līdzekļus (skatīt 2.
punkta 1.1. apakšpunktu);
(b) izmanto procedūras un kontroles tehnoloģijas, lai mazinātu emisiju apjomu un ar tiem
saistītu iedarbību (skatīt 2. punkta 1.2. apakšpunktu);
(c) ar vielu rīkojas tikai attiecīgi mācīts un pilnvarots personāls; (skatīt 2. punkta 1.3.
apakšpunktu);
(d) tīrīšanas un apkopes darbos piemēro īpašas procedūras, piemēram, izpūšanu un
mazgāšanu, pirms sistēmu atver un tajā ieiet;
(e) nelaimes gadījumos un rodoties atkritumiem, izmanto procedūras un/vai kontroles
tehnoloģijas, lai mazinātu emisiju apjomu un to iedarbību attīrīšanas vai tīrīšanas un
profilakses procedūrās; (skatīt 2. punkta 1.4. apakšpunktu);
(f) ražotnes apsaimniekotājs rūpīgi apraksta un stingri uzrauga visas procedūras, kurās
rīkojas ar vielu.
Attiecībā uz abiem izolēta starpprodukta veidiem reģistrētājam ir divas iespējas, balstoties
uz apstākļiem, kādos vielu ražo un/vai lieto, izvērtējumu un raksturojumu:


Iesniegt reģistrācijas dokumentāciju, kurā ir ierobežots datu kopums, ko pieprasa
starpproduktiem, ar noteikumu, ka reģistrētājs secina, ka vielu ražo un lieto stingri
kontrolētos apstākļos. Šajā gadījumā dokumentācijā jāietver sīkas ziņas par ražotāja
izmantotajiem riska pārvaldības pasākumiem (17. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 18.
panta 2. punkta f) apakšpunkts) un informācija par lietotājam ieteiktajiem riska
pārvaldības pasākumiem (attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem 18.
panta 2. punkta f) apakšpunktā).



Iesniegt standarta reģistrācijas dokumentāciju, kā norādīts 10. pantā, ja reģistrētājs
nevar pierādīt, ka vielu ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos. Ja netiek izpildīta kāda
no 18. panta 4. punkta a) līdz f) apakšpunkta prasībām, reģistrācijā jāiekļauj visa 10.
pantā prasītā informācija. Ir svarīgi ievērot, ka stingras norobežošanas vai izdalīšanās
samazināšanas neesamību nevar pamatot, izmantojot riska raksturojuma koeficientu.

Stingri kontrolēti apstākļi jāuztver kā tehnisku līdzekļu apvienojums, kas balstās uz
tehnoloģiskajiem procesiem un pārvaldības sistēmām. Saskaņā ar 18. panta 4. punktu
stingri kontrolētiem apstākļiem jāietver šādi elementi:
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Tehniskie līdzekļi, kas nodrošina stingru norobežošanu visa dzīves cikla laikā, tostarp
šādās darbībās (18. panta 4. punkta a) apakšpunkts)
o Ražošana un attīrīšana
o Iekārtu tīrīšana un profilakse
o Paraugu ņemšana un analīžu veikšana
o Iekārtu un trauku iekraušana un izkraušana
o Atkritumu apglabāšana
o Uzglabāšana
Procedūras un kontroles tehnoloģijas, ko izmanto, lai mazinātu emisiju apjomu (18.
panta 4. punkta b) un e) apakšpunkts)
o atlieku emisijas no stingras norobežošanas
o emisijas no attīrīšanas, tīrīšanas un profilakses pēc nelaimes gadījumiem
o emisijas no attīrīšanas, tīrīšanas un profilakses atkritumu veidošanās vietās
Īpašas procedūras pirms ieiešanas sistēmā (18. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
Apmācīts un pilnvarots personāls (18. panta 4. punkta c) apakšpunkts)
Rūpīgi aprakstītas un uzraudzītas procedūras (18. panta 4. punkta f) apakšpunkts)

Šī pieeja attiecībā uz potenciālo riska veidu cilvēku veselībai un apkārtējai videi pārvaldību
atbilst pastāvošajiem reglamentējošo iestāžu noteiktajiem vielu ražotāju pienākumiem
(piemēram, nelaimes gadījumu kontrole atbilstoši Direktīvai 96/82/EK 10 , integrētā
piesārņojuma novēršana un kontrole atbilstoši Direktīvai 2008/1/EK 11 , darba ņēmēju
aizsardzība atbilstoši Ķīmisko vielu Direktīvai 98/24/EK 12 ).
Stingras norobežošanas mērķis ir, izmantojot tehniskos līdzekļus, novērst izdalīšanos
procesa tehniskā projekta vai produkta dēļ. Nepieciešamo stingras norobežošanas līdzekļu
līmeni un veidu var ietekmēt vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības un apstrādes apstākļi
(piemēram, temperatūra un spiediens).
Jāuzsver, ka stingri kontrolēti apstākļi jāpanāk, neņemot vērā individuālo aizsardzības
līdzekļu (PPE) izmantošanu, izņemot attiecīgās ārkārtas situācijas (nelaimes gadījumi,
negadījumi, profilakse un tīrīšana). PPE var būt daļa no stingras kontroles koncepcijas tikai
tādā mērā, ciktāl to mērķis ir ierobežot iedarbību, ko izraisa:


Nelaimes gadījumi un negadījumi, kas var notikt, neskatoties uz atbilstošām
pārvaldības sistēmām un darbības procedūrām šādu negadījumu un nelaimes
gadījumu novēršanai.



Profilakses un tīrīšanas darbi ar noteikumu, ka pirms sistēmas atvēršanas vai
ieiešanas tajā tiek piemērotas īpašas procedūras, piemēram, izpūšana un
mazgāšana.

Reģistrācijas dokumentācijā nav nepieciešama pilna uz vietas nodrošināto stingri kontrolēto
apstākļu dokumentācija, taču reģistrētājam jāsniedz pamata norādes par to, kā veidojies
slēdziens par stingri kontrolētiem apstākļiem. 3. pielikumā sniegts formāts informācijas par
riska pārvaldību dokumentēšanai reģistrācijas dokumentācijā. Tomēr uzņēmumā jābūt sīki

10

Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas.
11
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/1/EK ( 2008. gada 15. janvāris ) par piesārņojuma integrētu
novēršanu un kontroli).
12
Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret
risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā.
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izstrādātai iekšējai dokumentācijai, lai pierādītu, ka stingri kontrolēti apstākļi tiek piemēroti
visā starpprodukta dzīves ciklā. Šādu informāciju var pieprasīt valsts inspekcijas. Jāievēro,
ka attiecīgās situācijās var atsaukties arī uz dokumentācijas atbilstību citu tiesisko
pamatojumu. Sīki izstrādātajā uzņēmuma iekšējā informācijā jāietver vismaz:


pamatojums, ka vielu lieto kā starpproduktu, un klientu paziņojumi par vielas kā
starpprodukta lietošanu un stingri kontrolētu apstākļu izpildi attiecībā uz transportētu
izolētu starpproduktu;



starpprodukta fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas nozīmīgas lēmuma par līdzekļiem, lai
nodrošinātu stingri kontrolētu apstākļu piemērošanu, pieņemšanai;



dokumentācija par procesa plānojumu un iekārtu projektēšanu, jo īpaši par aspektiem,
kas nodrošina vielas stingru norobežošanu, izmantojot tehniskus līdzekļus;



attiecīgie darbības apstākļi;



pasākumi saskaņā ar 18. panta 4. punkta b) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prasībām,
kurus ražotāja uzņēmums īsteno un iesaka lietotājiem;



informācija par atlikumu izdalīšanos un izraisīto iedarbību, kas tiek radīta, neraugoties
uz stingras norobežošanas pasākumiem, izmantojot tehniskus līdzekļus; un



pieejamā fizikāli ķīmiskā, toksikoloģiskā un eko-toksikoloģiskā informācija un atbilstoša
atsauce vai robežvērtība (piemēram, kopienas arodekspozīcijas robežvērtības (OEL)).

Lai atvieglotu novērtēšanu, vai stingri kontrolēti apstākļi nodrošināti, 1. pielikumā sniegts
orientējošs apsveramo jautājumu paraugsaraksts. Šis saraksts paredzēts, lai palīdzētu
reģistrētājam veikt strukturētu izvērtējumu un dokumentēšanu, secinot, vai tiek piemēroti
stingri kontrolēti apstākļi. Tam nepieciešams ievērojams ekspertu (piemēram, ražotnes
vadītāju, inženieru) ieguldījums.
Jāatzīmē, ka transportēta izolēta starpprodukta reģistrētājam nav nepieciešama piekļuve
lietotāja(-u) konfidenciālai komercinformācijai (piemēram, detalizētai procesa tehnoloģijai
un/vai inženiertehnoloģijai). Tas ir tāpēc, ka lietotājs ir atbildīgs par to, ka viņš lieto
starpproduktu stingri kontrolētos apstākļos, kā arī par šādas lietošanas apliecinājumu
reģistrētājam.
Formāta piemērs, kā dokumentēt vielas ražošanu un lietošanu stingri kontrolētos apstākļos,
ir sniegts 2. pielikumā. Tajā varētu būtu ietverta informācija un pamatojumi attiecībā uz
jautājumiem, kas apskatīti 1. pielikumā. Jāievēro, ka visu informāciju, kas sagatavota
saistībā ar citiem tiesību aktiem (piemēram, par darba ņēmēju aizsardzību), arī var izmantot
kā elementu, lai pierādītu, ka tiek piemēroti stingri kontrolēti apstākļi.
Reģistrācijas dokumentācijā jāietver sīka informācija par ražotnē piemērotajiem un lietotājam
ieteiktajiem riska pārvaldības pasākumiem, lai nodrošinātu stingri kontrolētus apstākļus.
Dokumentējot šādus riska pārvaldības pasākumus, var atsaukties uz spēkā esošo tiesisko
pamatojumu vai nozares standartiem. Riska pārvaldības pasākumu skaidrojumam
reģistrācijas dokumentācijā ieteikts izmantot 3. pielikumā sniegto formātu. Tas jāpievieno
IUCLID 13. iedaļai ar datnes nosaukumu „RMM_details”.
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Vielas stingra norobežošana, izmantojot tehniskus līdzekļus

Stingru norobežošanu nodrošina ar procesa un iekārtu tehnisko risinājumu, kura mērķis ir novērst
izdalīšanos. Vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības un attiecīgās situācijas procesa apstākļi ir faktori, kas
jāņem vērā, lai noteiktu pareizo risinājumu stingras norobežošanas nodrošināšanai. Stingra
norobežošana tiek piemērota jebkāda mēroga darbībām ar starpproduktiem. Vielas izdalīšanās
jānovērš, izmantojot norobežošanas sistēmas, piemēram, piemērotu mehānisko barjeru (piemēram,
noslēgtas kameras) un gaisa dinamisko barjeru (piemēram, vietējā nosūces ventilācija kā integrēta
norobežošanas un diferenciāla spiediena daļa) apvienojumu.
Saskaņā ar 18. panta 4. punktu:
“visā vielu dzīves cikla laikā, arī izgatavojot, attīrot, tīrot un veicot iekārtu profilaksi, ņemot paraugus,
veicot analīzes, iekraujot vai izkraujot iekārtas vai traukus, apglabājot vai attīrot un glabājot atkritumus,
rūpīgi glabā, izmantojot tehniskus līdzekļus”.
Lai varētu apliecināt un dokumentēt vielas stingru norobežošanu, reģistrētājam jāapraksta procesa
apstākļi un aprīkojums, ko izmanto visā vielas dzīves ciklā, ņemot vērā vielas fizikālās un ķīmiskās
īpašības.
Šo tehnisko līdzekļu un apstākļu aprakstam jādod iespēja apzināt potenciālo atlikušo vielas iedarbību
uz darba ņēmējiem un apkārtējo vidi. Piemēram, jānorāda stingras norobežošanas elementi attiecībā
uz dažādiem funkcionālajiem elementiem (spiediena trauki, blīves, maisi, konteineri, tvertnes, utt.), kas
iesaistīti visā procesā, piemēram, ražošanā, pārvietošanā (iepildīšana, iztukšošana, utt.) vai vielas
paraugu ņemšanā, ja paredzama iespējama atlikumu emisija darba vietā vai apkārtējā vidē.
Kopējā stingri norobežotā procesā dažādos apstrādes posmos var izmantot dažādas norobežošanas
stratēģijas. Piemēram, norobežošanas pasākumi 1) iepildei iekārtās vai to iztukšošanā (pa šļūtenēm,
cauruļvadu savienojumiem), ii) paraugu ņemšanai (pārvietošana no viena konteinera citā caur slēgtu
paraugu ņemšanas ierīci), iii) tīrīšanai un profilaksei un iv) neiepakota izolētā starpprodukta padevei un
pārvaldībai pa cauruļvadiem un īpaši šim nolūkam paredzētās uzglabāšanas telpās, var būt savstarpēji
atšķirīgi.
Stingras norobežošanas tehnisko pasākumu piemēri ir sniegti 2. līdz 7. piemērā attiecībā uz darba
ņēmēju un apkārtējās vides aizsardzību dažādās rūpniecības nozarēs. Šie piemēri nav nekādā ziņā
saistoši vai izsmeļoši, bet raksturo pasākumu veidus un atsevišķus procesa posmus (piemēram,
iekraušanu/ izkraušanu un rīkošanos ar vielu), ko var piemērot.
2. piemērā aprakstīts, kā sistemātiski noteikt piemērotu norobežošanas stratēģiju, pamatojoties uz
riska līmeņu pārvaldības pieeju (control banding approach) atbilstoši aprakstam grāmatā „Containment
systems - A design guide, edited by Nigel Hirst, Mike Brocklebank, Martyn Ryder, published by
Institution of Chemical Engineers (IChemE) UK , 2002.
Riska līmeņu pārvaldības pieeja 2. piemērā ietver 5 riska līmeņa pārvaldības līmeņus. 1. stratēģija
atbilst zemākajam līmenim (ko neuzskata par stingru norobežošanu), vienīgais ieviestais tehniskais
pasākums ir vispārēja ventilācija. 2. norobežošanas līmenī tiek piemērota vietējā nosūces ventilācija,
bet šī ventilācija nav integrēta mehānisko barjeru sistēmā. Tā kā darbības ar vielu vēl joprojām notiek
tiešā veidā un līdz ar to var būt nepieciešami PPE, 2. līmenis kopumā neatbilst stingrai norobežošanai.
Taču vietējā nosūces ventilācija var būt integrēta 3. norobežošanas stratēģijas sastāvdaļa, kam
papildus nepieciešams pilnīgi vai daļēji mehāniski noslēgta telpa. Sekojošā stratēģijas piemērā
minētas padeves kameras atveres un tieši savienojumi, taču pastāv arī citi tehniskie risinājumi. No 3.
līdz 5. stratēģijai, kas atbilst ļoti augstam norobežošanas līmenim, kam nepieciešams pilnībā
automatizēts slēgts process, paaugstinās mehānisko barjeru nodrošinātā norobežojuma līmenis. Katrs
norobežojuma līmenis pamatots ar atbilstošu norobežošanas stratēģiju, kas sniedz skaidras praktiskas
norādes par konstrukciju un procesa iekārtām, profilaksi, piekļuvi, pārbaudi un testēšanu,
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individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, apmācību un uzraudzību. Citiem
norobežošanas stratēģija nosaka stingras norobežošanas kritērijus praktiskā līmenī.

vārdiem

sakot,

2. piemērs: Norobežošanas stratēģijas rīcībai ar vielām (tehnisko pasākumu piemērs)
.
Piemēros var aplūkot 5 pamatshēmas, kas atspoguļo dažādas stratēģijas (Avots: Hirst H.,
Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems- A Design guide, Institution of Chemicals
Engineers (IChemE), 2002.
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Piezīme: Šo stratēģiju tehniskās īstenošanas piemēri pieejami COSHH kontroles vadlīnijās 13

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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3. piemērs: Farmācijas nozare: tehnisko pasākumu piemēri darba ņēmēju un apkārtējās
vides aizsardzībai
Norobežošanu īsteno, lai novērstu iedarbību uz darba ņēmējiem un apkārtējo vidi. Kontroles tehnoloģiju
un iekārtu konstrukcija un izvēle ir balstīta uz virkni veiktspējas kritēriju. Kontroles pasākumu kopuma
mērķis ir kontrolēt un novērst emisijas no avota. Tehnisko pasākumu piemēri:
Pārvietošana, izmantojot tiešo savienojumu un slēgtas sistēmas, piemēram:
 Vertikālā tehnoloģiskā procesa sistēmas
 Īpaši vārsti, piemēram, dubultie droseļvārsti
 Vakuuma pārvietošanas iekārtas
Pilnībā slēgti procesi; pārvietošana, izmantojot tiešos savienojums; barjeras/izolācijas tehnoloģijas,
piemēram:
 Izolācijas tehnoloģija, piemēram, izolatori
 Starpuzglabāšanas konteineri ar dubultiem droseļvārstiem
 Mīkstās sienas izolatori (padeves kameras atveres)
 Alpha Beta ātrās padeves sistēmas uz slēgtām telpām
 Specializētas vakuuma pārvietošanas sistēmas

4. piemērs: Naftas ķīmiskā rūpniecība: tehnisko pasākumu piemēri darba ņēmēju un
apkārtējās vides aizsardzībai
Darbības ar naftas ķīmijas neiepakotiem starpproduktiem noteikti tiks veiktas lielā mērā noslēgtā
ķīmiskā ražotnē, kas projektēta, lai maksimāli samazinātu potenciālās emisijas gaisā un ūdenī. Tipiski
iespējamo kontroles pasākumu un sistēmu šādu stingri kontrolētu apstākļu nodrošināšanai piemēri:
 Slēgtas pārvietošanas sistēmas, kas projektētas noplūdes novēršanai, piemēram, pašnoteces
pārvietošanas cauruļvadi
 Drošas materiālu iekraušanas un izkraušanas metodes (piemēram, sausie savienojumi (dry lock
couplings), tvaiku uztveršana un reģenerācija)
 Ražotne projektēta tā, lai atvieglotu iekārtu iztukšošanu un skalošanu pirms apkopes, ar atkritumu
reģenerāciju un/vai atbilstošu utilizāciju
 Droši (zemu emisiju) vārstu blīvējumi un uzmalu savienojumu blīves
 Integrētas procesa kontroles ierīces un/vai slēgtas sistēmas procesa paraugu ņemšanai
 Zemu emisiju sūkņi, piemēram, hermetizēti sūkņi, magnētiskas, mehāniskas blīves
 Regulāra uzraudzība un pārbaudes, lai konstatētu noplūdes un mazinātu difūzās emisijas

5. piemērs: Ķīmiskās vielas ar augstu tīrības pakāpi: tehnisko un organizatorisko
pasākumu piemēri darba ņēmēju un apkārtējās vides aizsardzībai
Ražotnēs, kurās rīkojas ar starpproduktiem, sintezējot ķīmiskās vielas ar augstu tīrības pakāpi,
inženiersistēmas un sistēmas jāprojektē tādā veidā, lai novērstu emisijas gaisā un ūdenī. Tipiski
iespējamo kontroles pasākumu un sistēmu piemēri šādu stingri kontrolētu apstākļu nodrošināšanai
ietver:
 Materiālu pārvietošana slēgtās sistēmās (piemēram, Semibulk konteineri, tādi kā IBC)
 Slēgtas iekraušanas sistēmas ar ventilāciju (piemēram, maisu atvēršanas iekārtas ar iebūvētu
iepakojumu utilizāciju)
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 Reakcijas trauks ar pazeminātu spiedienu (negatīvs spiediens). Izplūdes gaiss tiek filtrēts un pēc tam
sadedzināts. Tvertnes savienotas ar fiksētām caurulēm.
 Izkraušanas sistēmas projektētas, lai samazinātu emisijas (piemēram, tvertnēs/muciņās caur
pneimatiskiem iepildes uzgaļiem un nepārtrauktām starplikām; mīksto konteineru pievienošana notiek
noslēgtā vietā (piemēram, noslēgtos boksos ar cimdiem)
 Ar iekšējām starplikām aprīkotu konteineru izmantošana starpproduktu iepakošanai un
transportēšanai.
 Ražotne projektēta tā, lai atvieglotu aprīkojuma daļu iztukšošanu un skalošanu (un detoksikāciju)
pirms apkopes
 Maksimāli izmantotas automatizētas procesa kontroles sistēmas, lai līdz minimumam samazinātu
manuālu iejaukšanos
 Noslēgtas procesa paraugu ņemšanas sistēmas (piemēram, vilkmes skapji vai paraugu ņemšanas
ierīces)
 Iekraušana/ izkraušana noslēgtā savākšanas kamerā, lai novērstu noplūdi notekūdeņos

6. piemērs: Ķīmiskā rūpniecība: šķidru produktu iekraušana dzelzceļa vagonos un
izkraušana no tiem
Šķidru gaistošu produktu iekraušana dzelzceļa vagonos un izkraušana no tiem.
Viela tiek uzglabāta uzglabāšanas tvertnēs un iekrauta dzelzceļa vagonos transportēšanai uz citu
ražotni.










Iekraušana dzelzceļa vagonos notiek, izmantojot pievadus.
Pastāv informācijas kontroles sistēma, lai iekraušanu varētu uzsākt tikai pēc tam, kad pievads ir
pareizi pievienots.
Noslēgumā pirms atvienošanas tiek veikta pievadu izpūšana ar N2 un gan gāzveida viela, gan
šķidrā fāze tiek novadīta atpakaļ tvertnē reģenerācijai.
Pievada pievienojuma (arm in aval) saturu izskalo, to ievadot tvertnē, kuras saturu pēc tam ievada
iekārtā, izmantojot elastīgas šļūtenes.
Elastīgie cauruļvadi tiek iztīrīti, un ūdens tiek savākts attīrīšanai.
Ieviesti darbības apstākļi un stingri kontrolēti apstākļi (OC & SCC), lai nodrošinātu darba ņēmēju un
apkārtējās vides aizsardzību
Vagona iekraušana notiek pa automātisku atbilstoša diametra (DN 80 šķidrumam un DN 50 gāzei)
pievadu
Visi savienojumi aprīkoti ar ONIS line blind blīvēšanas sistēmu, lai novērstu atlikušo bīstamo
ķīmisko vielu iedarbību

7. piemērs: Ķīmiskā un naftas ķīmiskā rūpniecība: tehnisko pasākumu piemēri darba
ņēmēju un apkārtējās vides aizsardzībai
Ļoti gaistošu vielu uzglabāšanas tvertnēm ir peldošie iekšējie jumti un dubults mehānisks
blīvējums
Tehnisko pasākumu piemēri:
 Noslēgta transportēšana, kas paredzēta, lai novērstu noplūdes (pašdrenāžas padeves līnijas).
 Ražotnes projektēšana, lai atvieglotu iztukšošanu un skalošanu pirms apkopes.
 Stingras (zemu emisiju) vārstu uzlikas un uzmalu savienojumu blīves (vārstu tipa kategorija atbilstoši
gaistošo emisiju blīvuma klasei (Fugitive Emission Tightness Class), uzmalu blīves noteiktas
atbilstoši starpproduktu īpašībām)
 Regulāra uzraudzība un pārbaude, lai konstatētu noplūdes, lai samazinātu difūzās emisijas.
 Uzglabāšanas tvertnēm ir peldošie iekšējie jumti ar dubultu mehānisku blīvējumu
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 Sistēmas novietotas uz betona pamatnēm ar tādas ietilpības dambi, kādu nosaka vides atļauja.
Tvertnes grīda un sienu apakšējā daļas ir arī nokrāsotas, lai novērstu koroziju. Tvertnēm ir katodiskā
aizsardzība. Uzglabāšanas tvertnēm ir līmeņa kontrole ar augsta un ļoti augsta līmeņa signalizāciju
un neatkarīgu augsta līmeņa signalizāciju.
Gaistošu šķidru vielu iekraušana tvertnēs/autocisternās un dzelzceļa cisternās un izkraušana no tām.
Tehnisko pasākumu piemēri norobežošanai un noplūžu samazināšanai iekraušanas/izkraušanas
darbību laikā.












Iekraušana no augšas, izmantojot kupolu ar konusu un tvaika reģenerāciju
Iekraušana no augšas, izmantojot iegremdētu cauruli un tvaika reģenerāciju
Iekraušana no augšas, izmantojot iegremdētu cauruli un nosegšanu ar inertu gāzi
Iekraušana no apakšas ar noslēgtu kolektoru un tvaika reģenerāciju
Iekraušana no apakšas ar noslēgtu kolektoru un nosegšanu
Izkraušana no apakšas, izmantojot saspiestu gaisu vai inertu gāzi
Izkraušana no apakšas, izmantojot sūkni ar noslēgtu kolektoru un gaisa ieplūdi
Izkraušana no apakšas, gravitācijas iedarbībā ar noslēgtu kolektoru un tvaika atgriezes sistēmu
Izkraušana no apakšas, izmantojot sūkni ar noslēgtu kolektoru un tvaika atgriezes sistēmu
Izkraušana no apakšas, izmantojot sūkni ar noslēgtu kolektoru un inertu gāzi
Izkraušana no augšas, izmantojot sūkni ar noslēgtu kolektoru un tvaika atgriezes sistēmu



Iegūtie izdalīšanās un iedarbības dati vajadzīgi, lai pierādītu, ka ir nodrošināta stingra
norobežošana. Ja šādi dati nav pieejami, šim nolūkam var izmantot arī drošticamus
iedarbības modeļa aprēķinus.

2.1.2

Procedūras un kontroles emisiju un to radīto iedarbību tehnoloģiskai
samazināšanai

Izdalīšanās un tās radītā iedarbība, kas rodas, neraugoties uz stingru norobežošanu ar
procesa tehniskajiem līdzekļiem, jāmazina, izmantojot procedūras un kontroles tehnoloģijas.
Piemēram, ja notiek izdalīšanās notekūdeņos (tostarp tīrīšanas un apkopes procesu laikā),
stingri kontrolēti apstākļi ietver tehnoloģijas emisiju samazināšanai, izmantojot, piemēram,
notekūdeņu sadedzināšanu vai vielu atdalīšanu, attīrot ražotnē pirms notekūdeņu
aizvadīšanas. Tāda pat pieeja attiecas uz emisijām gaisā. Daži paņēmieni, kā samazināt
emisiju apkārtējā vidē, ir minēti 8. piemērā.
Visas emisiju un to radītās iedarbības mazināšanas metodes tiek aprakstītas detalizētā iekšējā
dokumentācijā. Turklāt daļu informācijas par šīm metodēm (piemēram, efektivitāti) var būt
nepieciešams iekļaut reģistrācijas dokumentācijā.
Piemēroto metožu dokumentēšana un apraksts var būt balstīti uz uzņēmuma IPPC licenci vai
atļauju, ja vien ir pieejama pietiekama un atbilstoša dokumentācija par atbilstību atļaujas
nosacījumiem un tā pierāda stingri kontrolētus apstākļus. Kopumā ņemot, attiecīgā IPPC
(Direktīva 2008/1/EK) dokumentu par labāko pieejamo tehnisko metožu atsauces dokumentu
(BREF) 14 var izmantot, lai pierādītu procedūras un kontroles tehnoloģiju efektivitāti no
samazināšanas viedokļa. Šādu kontroles tehnoloģiju piemēri atrodami BREF dokumentos par
pārstrādi ķīmiskajā rūpniecībā un dokumentā Vienotās notekūdeņu un atgāzu
apstrādes/pārvaldības sistēmas ķīmijas nozarē (Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector).

14

http:// http://eippcb.jrc.es/reference/
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8. piemērs: Daži tehniskie pasākumi emisiju apkārtējā vidē kontrolei
Atgāzu sadedzināšana: pilnīga atgāzu iznīcināšana pie augstas temperatūrās noteiktā minimālajā
kontaktlaikā, ko aprēķina inženieris.
●

Kondensators: zemas temperatūras ierīces, caur kurām plūst tvaiki, kur tie kondensējas un
tiek savākti.

●

Skalotne: ir pieejami vairāki veidi. Parasti pildītas kolonnas, ap kurām cirkulē atbilstošs
skalošanas šķīdums, kādu norādījis inženieris. Tvaiki no procesa un/ vai zonas plūst caur
skalotni, kā rezultātā izgarojumi paliek skalošanas šķīdumā. Skalošanas šķīdumu likvidē
sadedzinot.

●

HEPA-filtrs: filtrs paredzēts sīko daļiņu uztveršanai. Gaiss no zonas vai iekārtas daļas plūst
caur filtru pirms izlaišanas atmosfērā. Piesārņoto filtru likvidē sadedzinot.

●

WWTP: notekūdeņu attīrīšanas stacija ir bioloģiska un/vai fizikāli/ķīmiska sistēma, kur no
procesa nonāk ūdeni saturoši atkritumi un kur novada mazgāšanas/tīrīšanas šķīdumus.
Vielas atliekas tiek atdalītas no ūdens pirms tā izlaišanas apkārtējā vidē. Jāņem vērā, ka tas,
vai WWTP atbilst samazināšanas prasībām, ir atkarīgs no vielas būtiskajām īpašībām.
Piemēram,
- Izmantojot bioloģisko attīrīšanu, nevar samazināt tādu vielu, kas bioloģiski viegli
nenoārdās, izdalīšanos.
- Tādu vielu, kas attīrīšanas laikā tiek adsorbētas makrodaļiņu matricā, izdalīšanos
uzskatīs par samazinātu tikai tādā gadījumā, ja viela tiek likvidēta sekojošā dūņu
attīrīšanas rezultātā.

●

Kriogēna apstrāde: ļoti zemas temperatūras kondensators, kas uztver visus kondensējamos
materiālus kā šķidrumu vai cietu vielu. Šo šķidrumu vai cieto vielu likvidē sadedzinot.

●

Biofiltrs: Biofiltrs ir bioloģiska sistēma, kurā noteiktas vielas ventilācijas plūsmās tiek noārdītas
mikroorganismu iedarbības rezultātā

2.1.3

Apmācīts personāls, kas rīkojas ar vielu

Lai samazinātu emisijas un to rezultātā radušos iedarbību, ar vielu drīkst rīkoties tikai
attiecīgi apmācīts un pilnvarots personāls (18. panta 4. punkta c) apakšpunkts). Darba
ņēmējiem, kas rīkojas ar starpproduktiem, jānodrošina vismaz:


apmācība un informācija par procesu un ar uzdevumu saistītām īpašām darbības
procedūrām, atbilstošiem piesardzības pasākumiem, darba procedūrām procesa
darbības traucējumu gadījumā un nelaimes gadījumu situācijā, kā arī darbībām, lai
pasargātu sevi un citus darba vietā esošos darba ņēmējus. Ražotnē jābūt pieejamai
atbilstošai apmācību reģistrācijas dokumentācijai.



piekļuve drošības datu lapām (DDL), kas ietver informāciju par vielas bīstamajām
īpašībām un PBT/vPvB īpašībām, piemēram, datiem par vielu, riskiem drošībai un
veselībai, atbilstošajām arodekspozīcijas robežvērtībām (ES un valsts) un citiem
attiecīgajiem tiesību aktu noteikumiem.

Tas attiecināms uz visu personālu, kas rīkojas ar vielu, tostarp veic tīrīšanas un apkopes
darbus.
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Nelaimes gadījumi un vietas, kur rodas atkritumi

Ir jābūt ieviestām procedūrām un/vai kontroles tehnoloģijām, ko izmanto, lai samazinātu
emisijas, ja notiek nelaimes gadījums vai tiek radīti atkritumi (18. panta 4. punkta e)
apakšpunkts). Šajā sakarā der iepazīties ar skaidrojumu direktīvā 96/82/EK par tādu smagu
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, un direktīvā 94/9
par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas izmantošanai potenciāli
sprādzienbīstamā atmosfērā, un īstenot šīs prasības. Jāievēro: attiecībā uz atkritumu
pārstrādes darbībām jānorāda atsauce uz atbilstošo tehnoloģiju, kas ietverta BREF
dokumentā Vienotās notekūdeņu un atgāzu apstrādes/pārvaldības sistēmas ķīmijas
nozarē 15 .

2.1.5

Pārvaldības sistēmas

Pārvaldības sistēmas ir laba iespēja, lai nodrošinātu pienācīgu riska pārvaldības pasākumu
piemērošanu. Pārvaldības sistēma ietver atbilstošas darbības procedūras, lai nodrošinātu,
16
ka kontroles pasākumi patiešām tiek piemēroti . Šādā sistēmā var arī noteikt vadības
atbildību, pilnvarošanas procedūras (piemēram, iekārtu apkopei vai atvēršanai), pārbaudes
un revīzijas prasības, utt..
Visās ražotnēs pārvaldības sistēmā jāietver atsauce uz nelaimes gadījumu novēršanas un
reaģēšanas procedūrām. Var būt atbilstoši saistīt šo sistēmu ar esošajām tehniskās
kontroles sistēmām. Attiecībā uz transportētiem starpproduktiem visām iesaistītajām
personām (piegādātājam un klientam) nepieciešama pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu
stingru norobežošanu un kontrolētus apstākļus visā starpprodukta dzīves ciklā.

2.1.6

Principu kopsavilkums

Tālāk tekstā ir apkopoti galvenie stingri kontrolētu apstākļu principi starpproduktu
reģistrācijai saskaņā ar REACH 17. un 18. pantu:


Visi 18. panta 4. punkta nosacījumi ir jāizpilda vienlaicīgi. Stingri kontrolētiem apstākļiem
jāattiecas uz visu starpprodukta dzīves ciklu;



Ja ir deklarēti SKA [stingras kontroles apstākļi], riska raksturojumu nevar izmantot, lai
pamatotu stingru norobežošanas un emisiju samazināšanas tehnoloģiju trūkumu vai
neesamību;



Stingras norobežošanas projektam jānovērš vielas iedarbība uz darba ņēmējiem
(izmantojot tehniskus līdzekļus) un vielas izdalīšanās apkārtējā vidē. Lai sasniegtu šo
mērķi, katram konkrētam procesa posmam jānosaka visefektīvākā stingras
norobežošanas stratēģija, ņemot vērā procesa apstākļus un starpprodukta fizikālās un
ķīmiskās īpašības. Norobežošanas stratēģiju var veidot mehānisku un gaisa dinamisku
barjeru kombinācija;

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html

16

Praksē pārvaldības sistēmas ietver struktūras, lai reaģētu uz nelaimes gadījumiem un pierādītu atbilstību
attiecīgajiem profesionālajiem un vides tiesību aktiem un/vai standartiem.
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Norobežošanas tehniskie līdzekļi un kontroles tehnoloģijas vienmēr jāapsver kontekstā
ar procedūras kontroli un darba ņēmēju apmācību. Tādējādi stingras norobežošanas un
procedūras kontroles (tostarp apmācības) kopums ir stingri kontrolētu apstākļu
stratēģijas sastāvdaļa;



Izdalīšanās un iedarbības dati ir vajadzīgi, lai pierādītu, ka ir nodrošināta stingra
norobežošana. Šim nolūkam var izmantot arī drošticamus iedarbības modeļa
aprēķinus.

2.2

Reģistrācijas
prasības
starpproduktiem.

attiecībā

uz

ražotnē

izolētiem

Ražotnē izolēti starpprodukti, ja to ražošanu vai importēšanu gada laikā veic 1 tonnas vai
lielākā apjomā, ir jāreģistrē Aģentūrā. Lai izmantotu samazinātās reģistrācijas prasības
attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem, ražotājam jāapliecina, ka vielu visā tās
dzīves ciklā ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos, kā tas noteikts 17. panta 3.
punktā (skatīt arī 2.1. iedaļu).
Atbilstoši 17. panta 2. punktam pieprasītā informācija ir šāda:


Dati par ražotāju vai importētāju: iesniedzamā informācija sīkāk aprakstīta
Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.3. iedaļā.



Dati par starpproduktu: iesniedzamā informācija vielas apzināšanai ir tā pati, kas
jāiesniedz pilnai reģistrācijai (skatīt Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.3. iedaļu), izņemot
analītisko metožu aprakstus (VI pielikuma 2.3.5. līdz 2.3.7. iedaļa), kas netiek
prasīti.



Starpprodukta klasifikācija: reģistrētājam jānosaka savas vielas klasifikācija,
ievērojot tās fizikālās un ķīmiskās īpašības un īpašības, kas ietekmē cilvēku
veselību vai apkārtējo vidi. Šī klasifikācija jādokumentē IUCLID 5 2. iedaļā pie
virsraksta „klasifikācija”. Papildu vadlīnijas par klasifikāciju un marķēšanu ir
pieejamas Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.4. iedaļā.



Visa pieejamā informācija par starpprodukta fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām, kā arī īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi: ja
reģistrētājam ir likumīgas tiesības uz izpētes pārskatu vai tiesības atsaukties uz to,
(izpētes pārskatu vai izpētes kopsavilkumu var brīvi izmantot, kad ir pagājuši 12
gadi pēc tā iesniegšanas reģistrācijas ietvaros (25. panta 3. punkts)), viņam kopā ar
reģistrācijas pieteikumu jāiesniedz izpētes kopsavilkums, izņemot gadījumu, kad tā
ir kopīga reģistrācija un informāciju iesniedz galvenais reģistrētājs (skatīt 2.5.
iedaļu). Kā sagatavot izpētes kopsavilkumu, ir aprakstīts Reģistrācijas vadlīniju
8.2.2.4. iedaļā.



Īss vispārīgs lietošanas veida apraksts: attiecībā uz izolētiem starpproduktiem
nepieciešams tikai īss vispārīgs vielas apzinātā lietošanas veida (-u) apraksts.
Sīkāka informācija par sniedzamo informāciju atrodama Reģistrācijas vadlīniju
8.2.2.5. iedaļā.
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Informācija par piemērotajiem riska pārvaldības pasākumiem: informāciju par
riska pārvaldības pasākumiem norāda IUCLID 13. iedaļā (atsevišķs RMM ziņojums,
skatīt 3. pielikumu). Informācijai jāietver piemēroto riska pārvaldības pasākumu
efektivitātes apraksts, kas ir pietiekams, lai pierādītu, ka viela visā tās dzīves ciklā
tiek stingri norobežota un to ražo un lieto stingras kontroles apstākļos. Papildu
informācija par to, kā aprakstīt piemērotos riska pārvaldības pasākumus un to
efektivitāti, pieejama 3. pielikumā.

Ja no pieejamās informācijas un zināšanām par procesu reģistrētājs nevar secināt, ka vielu
ražo un lieto stingri kontrolētos apstākļos, jāiesniedz pilns reģistrācijas pieteikums saskaņā
ar 10. pantu, kā tas aprakstīts Reģistrācijas vadlīnijās.
Kas attiecas uz RMM paziņošanu starpprodukta lietotājiem, Komisijas regulas 453/2010 17 II
pielikuma 8.2. iedaļā noteikts: "Gadījumos, kad viela reģistrēta kā izolēts starpprodukts
(ražotnē vai transportēts), piegādātājs norāda, ka šī drošības datu lapa atbilst īpašajiem
nosacījumiem, ar ko pamatota reģistrācija atbilstoši 17. vai 18. pantam.”
Līdz ar to attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem drošības datu lapā lietotājam
jāapraksta riska pārvaldības pasākumi atbilstoši 18. panta 4. punktam.

2.3

Reģistrācijas prasības attiecībā uz transportētiem izolētiem
starpproduktiem

Transportēti izolēti starpprodukti Aģentūrā ir jāreģistrē, ja to ražošanu vai importēšanu gada
laikā veic 1 tonnas vai lielākā apjomā. Lai izmantotu samazinātās reģistrācijas prasības
attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem, ražotājam vai importētājam pašam
jāapliecina vai jāpaziņo, ka ir saņēmis apliecinājumu no lietotāja (-iem), ka vielu visā tās
dzīves ciklā ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos, kā tas noteikts 18. panta 4.
punktā (skatīt arī 2.1. iedaļu).
Tāpēc transportēta starpprodukta reģistrētājam vispirms jāsaņem nepieciešamais
apliecinājums no dažādiem lietotājiem, kam vielu piegādā, par to, vai vielu lieto stingri
kontrolētos apstākļos vai nē.
Attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem mazāk kā 1000 tonnu/gadā apjomā
atbilstoši 18. panta 2. punktam tiek pieprasīta šāda informācija:


Dati par ražotāju vai importētāju: iesniedzamā informācija sīkāk aprakstīta
Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.3. iedaļā.



Dati par starpproduktu: iesniedzamā informācija vielas apzināšanai ir tā pati, kas
jāiesniedz pilnai reģistrācijai (skatīt Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.3. iedaļu), izņemot
analītisko metožu aprakstus (VI pielikuma 2.3.5. līdz 2.3.7. iedaļa), kas netiek
prasīti.



Starpprodukta klasifikācija: reģistrētājam jānosaka savas vielas klasifikācija,
ievērojot tās fizikālās un ķīmiskās īpašības un īpašības, kas ietekmē cilvēku

17

Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH). OV L 133, 31.5.2010..
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veselību vai apkārtējo vidi. Šī klasifikācija jādokumentē IUCLID 5 2. iedaļā pie
virsraksta „klasifikācija”. Papildu vadlīnijas par klasifikāciju un marķēšanu ir
pieejamas Reģistrācijas vadlīniju 8.2.2.4. iedaļā.


Visa pieejamā informācija par starpprodukta fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām, kā arī īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi: ja
reģistrētājam ir likumīgas tiesības uz izpētes pārskatu vai tiesības atsaukties uz to
(izpētes pārskatu vai izpētes kopsavilkumu var brīvi izmantot, kad ir pagājuši 12
gadi pēc tā iesniegšanas reģistrācijas ietvaros (25. panta 3. punkts)), viņam kopā ar
reģistrācijas pieteikumu jāiesniedz izpētes kopsavilkums, izņemot gadījumu, kad tā
ir kopīga reģistrācija un informāciju iesniedz galvenais reģistrētājs (skatīt 2.5.
iedaļu). Kā sagatavot izpētes kopsavilkumu, ir aprakstīts Reģistrācijas vadlīniju
8.2.2.6. iedaļā.



Īss vispārīgs lietošanas veida apraksts: attiecībā uz izolētiem starpproduktiem
nepieciešams tikai īss vispārīgs vielas apzinātā lietošanas veida (-u) apraksts.
Sīkāka informācija par sniedzamo informāciju atrodama Reģistrācijas vadlīniju
8.2.2.5. iedaļā.



Informācija par riska pārvaldības pasākumiem, ko piemēro un iesaka
lietotājiem saskaņā ar 18. panta 4. punktu: informāciju par riska pārvaldības
pasākumiem norāda IUCLID 13. iedaļā (atsevišķs RMM ziņojums, skatīt 3.
pielikumu). Informācijai jāietver piemēroto riska pārvaldības pasākumu efektivitātes
apraksts, kas ir pietiekams, lai pierādītu, ka viela visā tās dzīves ciklā tiek rūpīgi
uzglabāta un to ražo un lieto stingras kontroles apstākļos. Papildu informācija par
to, kā aprakstīt piemērotos riska pārvaldības pasākumus un to efektivitāti, pieejama
3. pielikumā.

Par transportētiem izolētiem starpproduktiem, kuru apjoms ir 1000 tonnas vai vairāk gadā,
katram ražotājam vai importētājam, reģistrētājam papildus jāiekļauj informācija, kas norādīta
regulas VII pielikumā. Papildu informāciju par sniedzamo informāciju skatīt Reģistrācijas
vadlīnijās.
No pieejamās informācijas un zināšanām par procesiem dažādās ražotnēs, vai arī tad, kad
nav pieejams apliecinājums, reģistrētājam var nebūt iespējas secināt, ka vielu lieto stingri
kontrolētos apstākļos. Tādā gadījumā jāiesniedz pilns reģistrācijas pieteikums (tostarp pilns
informācijas kopums, kas nepieciešams, reģistrējot „standarta” vielām un aprakstīts
Reģistrācijas vadlīnijās), ņemot vērā vielas saražoto vai importēto tonnāžu.
Kas attiecas uz RMM paziņošanu starpprodukta lietotājiem, Komisijas regulas 453/2010 18 II
pielikuma 8.2. iedaļā noteikts: "Gadījumos, kad viela reģistrēta kā izolēts starpprodukts
(ražotnē vai transportēts), piegādātājs norāda, ka šī drošības datu lapa atbilst īpašajiem
nosacījumiem, ar ko pamatota reģistrācija atbilstoši 17. vai 18. .”
Līdz ar to attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem SDS lietotājam jāapraksta
riska pārvaldības pasākumi atbilstoši 18. panta 4. punktam.

18

Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH). OV L 133, 31.5.2010.
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Izolētu starpproduktu reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana

111. pantā prasīts, lai tehniskā dokumentācija tiktu sagatavota IUCLID (Starptautiskā
vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze) formātā. Tas nozīmē, ka dokumentācijas
sagatavošanai var izmantot arī citus IT rīkus, ja vien tie nodrošina tieši tādu pašu formātu.
Šajā dokumentā aprakstīta tikai reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana, izmantojot
IUCLID. Šī programmnodrošinājuma jaunākā versija ir IUCLID 5, kas tiek izmantota kā
atsauce šajā dokumentā un par kuru ir pieejamas Vadlīnijas par IUCLID. IUCLID 5
programmnodrošinājumu visi varēs bez maksas lejupielādēt no IUCLID tīmekļa vietnes
http://iuclid.eu, ja to izmanto nekomerciāliem nolūkiem.
Pilna reģistrācijas dokumentācija jāiesniedz Aģentūrai, izmantojot REACH IT, atbilstoši
aprakstam Reģistrācijas vadlīniju 8.2. iedaļā.
Kas attiecas uz starpproduktiem, IUCLID 5 dod iespēju reģistrētājam noteikt informācijas
prasības vai nu attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem, vai transportētiem izolētiem
starpproduktiem, ko ražo 1000 tonnu gadā vai lielākā daudzumā. Visos gadījumos visa
pieejamā un būtiskā informācija jāiekļauj reģistrācijas dokumentācijā. Atkarībā no
reģistrētāja izvēles, IUCLID 5 ir skaidri norādīti aizpildāmie lauki.

2.5

Konsorciju dalībnieku kopīgs datu iesniegums par izolētiem
starpproduktiem.

Vielu, ko lieto kā izolētu starpproduktu (ražotnē vai transportētu), var ražot vai importēt
vairāki atšķirīgi reģistrētāji, lai to lietotu kā starpproduktu vai kā vielu, kas nav starpprodukts.
Tādos gadījumos jāiesniedz kopīgs reģistrācijas iesniegums. Reģistrētājiem jāievēro
vispārīgās vadlīnijas, kas izstrādātas kopīgai reģistrācijai (skatīt Reģistrācijas vadlīniju 1.8.4.
iedaļu).
Attiecībā uz starpproduktu reģistrētājiem tiek piemēroti īpaši noteikumi atbilstoši 19. pantā
noteiktajam.
Pēc tam, kad ir noteikts galvenais reģistrētājs, tam ar pārējo ražotāju vai importētāju
piekrišanu vispirms jāiesniedz šāda kopīgā informācija:


starpprodukta klasifikācija, un



visa pieejamā esošā informācija par starpprodukta fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām un īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi.



Ja viens no reģistrētājiem ražo vai importē transportētus izolētus starpproduktus
1000 tonnu vai lielākā apjomā, ieteicams, lai galvenais reģistrētājs sniegtu
informāciju VII pielikumā atbilstoši 18. panta 3. punktam.

Pēc tam katrs reģistrētājs individuāli iesniedz atsevišķo informāciju:


ražotāja datus



datus par starpproduktu



īsu vispārēju informāciju par lietošanas veidu (t.i. starpprodukts ķīmiskajai sintēzei)
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detalizētu informāciju par riska pārvaldības pasākumiem

Ja kāds no reģistrētājiem nevēlas kopīgi iesniegt informāciju par klasifikāciju vai fizikālajām
un ķīmiskajām īpašībām un īpašībām, kas ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, viņš to
var izdarīt individuāli, ja vien pastāv skaidrs un pamatots skaidrojums individuālai
iesniegšanai atbilstoši iemesliem, kas noteikti 19. panta 2. punktā. Šie iemesli ir:


kopīgi iesniegt informāciju būtu nesamērīgi dārgi; vai



kopīgi iesniegt informāciju nozīmētu atklāt tādu informāciju, ko viņš uzskata par
komerciāli neatklājamu, un kas varētu radīt lielus komerciālus zaudējumus; vai



viņš nav vienisprātis ar galveno reģistrētāju par informācijas atlasi.

Vispārīgas vadlīnijas par to, kā dokumentēt individuālas datu iesniegšanas iemeslus kopīgai
reģistrācijai, ir izstrādātas Reģistrācijas vadlīnijās.

2.6

Termiņi

Attiecībā uz starpproduktu un vielu, kas nav starpprodukti, reģistrāciju tiek piemēroti vienādi
noteikumi. Šie noteikumi sīkāk aprakstīti Reģistrācijas vadlīniju 1. 7. iedaļā.
Vielas, par kurām paziņots atbilstoši Direktīvai 67/548/EEK, uzskata par reģistrētām. Tomēr
tiek piemēroti atsevišķi noteikumi, un sīkāka informācija atrodama Reģistrācijas vadlīniju
1.6.5.3. iedaļā.

2.7

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksas ir noteiktas Regulā par maksājumiem (EK) 340/2008.
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1. PIELIKUMS: Jautājumu, kurus var apsvērt, lai
pārbaudītu, vai izolētu starpproduktu ražošana un
lietošana tiek veikta stingri kontrolētos apstākļos,
paraugsaraksts
Šo sarakstu var izmantot


izolēta starpprodukta reģistrētājs (ražotājs vai importētājs) un



starpprodukta lietotājs, kas vēlas apliecināt reģistrētājam, ka viņš lietošanu
veic stingri kontrolētos apstākļos

Dokumentācijā jāiekļauj tālāk norādīto būtisko jautājumu pamatojums.
1. Vai ņemti vērā visi vielas dzīves cikla posmi?
a) Starpprodukta ražošana? Nepārtraukts process vai ražošana partijās? Darbības
mērogs?
b) Starpprodukta lietošana? Nepārtraukts process vai ražošana partijās? Darbības
mērogs?
c) Galīgās sintēzes process?
d) Attīrīšanas posmi?
e) Paraugu ņemšana un analīze?
f)

Iekraušana iekārtās un traukos un izkraušana no tiem, cita vielas pārvietošana?

g) Attiecīga uzglabāšana?
h) Atkritumu apstrāde?
2. Vai ieviesta stingra norobežošana, izmantojot tehniskus līdzekļus?
a) Vielas stingra norobežošana nodrošināta, izmantojot šādus līdzekļus (norādīt
atsauci uz dzīves cikla posmiem un procesa posmiem saskaņā ar 1. punktu): …..
b) Norobežošanas nodrošināšanas procedūras tiek piemērotas un uzturētas visos
ražošanas un apstrādes posmos
c) Ieviesta pārvaldības sistēma
d) Esošo ES tiesību aktu īstenošana
e) Tiek veikti uzraudzības mērījumi, lai pārbaudītu potenciālās atlikušās emisijas.
Tas ietver: ……
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3. Vai tiek izmantotas procesa un kontroles tehnoloģijas, lai samazinātu emisijas?
a) Stingras norobežošanas atlikumu emisijas notiek šādos procesu posmos. …….
Šīs emisijas tiek samazinātas, izmantojot šādas procedūras un kontroles
tehnoloģijas (nepieciešama diferencēšana attiecībā uz darba vietām un apkārtējo
vidi): …….
b) Emisijas no attīrīšanas, tīrīšanas un apkopes pēc nelaimes gadījumiem tiek
samazinātas, izmantojot šādas procedūras un kontroles tehnoloģijas
(nepieciešama diferencēšana attiecībā uz darba vietām un apkārtējo vidi):
……….
c) Emisijas no attīrīšanas, tīrīšanas un profilakses tiek samazinātas, izmantojot
šādas procedūras un kontroles tehnoloģijas (nepieciešama diferencēšana
attiecībā uz darba vietām un apkārtējo vidi): ……….
d) Emisijas no atkritumu apstrādes tiek samazinātas, izmantojot šādas procedūras
un kontroles tehnoloģijas (nepieciešama diferencēšana attiecībā uz darba vietām
un apkārtējo vidi):
4. Vai ar vielu rīkojas tikai pienācīgi apmācīts un pilnvarots personāls?
a) Uz šo vielu un/vai procesu attiecas atbilstoša apmācību vai pilnvarošanas shēma
b) Ieviesta procedūra, ka ar vielu rīkojas tikai apmācītas un pilnvarotas personas
c) Ņemts vērā cits tiesiskais pamatojums, kas nosaka rīkošanos ar šo vielu
5. Vai tiek piemērotas īpašas procedūras pirms sistēmas atvēršanas un ieiešanas tajā
tīrīšanas un apkopes darbu laikā?
a) Procesa procedūras norobežošanas nodrošināšanai tīrīšanas un apkopes laikā ir
ņemtas vērā ražotnes un tehniskajā projektēšanā atbilstoši ražošanas specifikai
b) Darbības procedūru sistēmu pārbaudēs iekļauj procesa iekārtu tīrīšanu un apkopi
c) Tīrīšanas un apkopes laikā tiek piemēroti riska pārvaldības pasākumi
d) Īpašas procedūras pirms sistēmas atvēršanas. Tās iekļauj, piemēram, izpūšanu,
mazgāšanu, un .... (norādīt)
6. Vai ražotnes pārvaldītājs pienācīgi dokumentē un uzrauga darbības ar vielu?
a) Darbības procedūras tiek izvērtētas un dokumentētas
7. Attiecībā uz transportētiem izolētiem starpproduktiem:
a) Ir dokumentēts apliecinājums, ka citas(-u) vielas(-u) sintēze no starpprodukta
citās ražotnēs notiek stingri kontrolētos apstākļos
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2. PIELIKUMS: Iekšējās informācijas
starpproduktu
stingri
kontrolētiem
dokumentēšanas formāta paraugs

par izolētu
apstākļiem

Šo formātu var izmantot


izolēta starpprodukta reģistrētājs (ražotājs vai importētājs) un



starpprodukta lietotājs, kas vēlas apliecināt reģistrētājam, ka viņš lietošanu
veic stingri kontrolētos apstākļos

1. Ražošanā izmantoto tehnoloģisko procesu apraksts
2. Vielas lietošanas veidu apraksts.
Sniegt aprakstu par vielas lietošanas veidiem dažādās ražotnēs.
Pārbaudīt, ka ir uzskaitīti atbilstošie galaprodukta vielas uzglabāšanas, pārstrādes un
sintēzes procesi.
3. Vai viela tiek stingri norobežota:
a. Ražošanas procesa laikā?


Vielas stingras norobežošanas procesa un tehnisko līdzekļu apraksts.



Potenciālo emisiju apzināšana:


Darba vietā



Apkārtējā vidē



Modeļa aprēķini vai pieejamie uzraudzības dati, ja nepieciešams



Īstenotā procedūra un sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību spēkā
esošajiem veselības, drošības un vides aizsardzības tiesību aktiem.

b. Lietošanas laikā?


Vielas stingras norobežošanas procesa un tehnisko līdzekļu apraksts.



Potenciālo emisiju apzināšana:





Darba vietā



Apkārtējā vidē (gaiss, notekūdeņi, augsne, utt.)

Modeļa aprēķini vai pieejamie uzraudzības dati, ja nepieciešams.

c. Vielas pārvietošanas laikā pirms un pēc transportēšanas?


Procesa un vielas norobežošanas tehnisko līdzekļu apraksts.
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Potenciālo emisiju apzināšana:


Darba vietā



Apkārtējā vidē (gaiss, notekūdeņi, augsne, utt.)

Modeļa aprēķini vai pieejamie uzraudzības dati, ja nepieciešams.

4. Ja ražošanas vai lietošanas vietā ir apzinātas emisijas, vai ir procedūras vai
kontroles tehnoloģijas, lai mazinātu emisijas un to rezultātā radīto iedarbību?
Sniegt īstenoto procedūras un kontroles tehnoloģiju aprakstu, tostarp to, kuras piemēro
pēc nelaimes gadījumiem un atkritumu savākšanai un apstrādei.
5. Vai ar vielu rīkojas apmācīts un pilnvarots personāls?


Vai personālam nodrošinātas vielu, ar kurām tas rīkojas, drošības datu lapas
(DDL)?



Vai ir pietiekama apmācība un informācija par atbilstošiem piesardzības
pasākumiem un darba procedūrām (pienācīgs īpašu darba vietu marķējums)
darba vietā?



Vai tiek garantēts, ka ar bīstamām vielām rīkojas tikai apmācīts personāls?

Sniegt pieejamās informācijas un veiktās apmācības aprakstu.
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3. PIELIKUMS: Ražotnē izolētu un transportētu
starpproduktu reģistrācijas dokumentācijā iekļaujamās
informācijas par riska pārvaldību dokumentēšanas formāts
Šo formātu var izmantot izolēta starpprodukta reģistrētājs (ražotājs vai importētājs), lai
norādītu, ar kādiem apstākļiem pamatots viņa secinājums, ka ir nodrošināti stingri kontrolēti
apstākļi (SCC). Jāpievieno IUCLID dokumentācijas 13. iedaļā ar datnes nosaukumu _RMM
detail
Piezīme: Šo informāciju ECHA tīmekļa vietnē nepublicē.
1. Īss starpprodukta ražošanas tehnoloģisko procesu apraksts
Sniegt vispārīgo tehnisko aprakstu (bez detalizācijas). Izpratni var veicināt vienkārša
pārskata shēma. Jāraugās, , lai šajā aprakstā tiktu iekļautas visas būtiskās darbības
(procesa posmi), piemēram, sintēze, attīrīšanas posmi, tīrīšana un apkope, paraugu
ņemšana un analīze, iekraušana un izkraušana, uzglabāšana un atkritumu apstrāde
2. Īss tehnoloģisko procesu, ko piemēro starpprodukta lietošanā, apraksts.
Sniegt vispārīgo tehnisko aprakstu. Izpratni var veicināt vienkārša pārskata shēma.
Jāraugās, lai šajā aprakstā tiktu iekļautas visas būtiskās darbības (procesa posmi),
piemēram, sintēze, attīrīšanas posmi, tīrīšana un apkope, paraugu ņemšana un analīze,
iekraušana un izkraušana, uzglabāšana un atkritumu apstrāde
3. Stingras norobežošanas un samazināšanas tehnoloģijas līdzekļi, ko piemēro
reģistrētājs ražošanas un/vai lietošanas procesā
o

Vielas stingras norobežošanas tehnisko līdzekļu apraksts. Norādīt attiecīgās
dažādās darbības (procesa posmus) un dzīves cikla posmus (skatīt 1.
pielikumu)

o

Atlikuma emisiju apzināšana:


Darba vietā

 Apkārtējā vidē (gaiss, ūdens plūsmas ražotnē)
o

Procedūras un kontroles tehnoloģiju emisiju un to radītās iedarbības
mazināšanai apraksts. Aptuvens izdalīšanās daudzuma aprēķins un
informācija par kontroles metožu efektivitāti var būt noderīga, lai pierādītu, ka
tehnoloģijas nodrošina stingru norobežošanu un izdalīšanās samazināšanu.


Darba vietā

 Apkārtējā vidē (gaiss, notekūdens, izplūdes no ražotnes)
o

Norādīt pārvaldības līdzekļus un apmācību, kas īpaši veicina iepriekš
aprakstīto tehnisko līdzekļu funkcionēšanu.
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4. Stingras norobežošanas un samazināšanas tehnoloģijas līdzekļi, ko iesaka
starpprodukta lietotājam:
o

Vielas stingras norobežošanas tehnisko līdzekļu apraksts. Norādīt attiecīgos
dzīves cikla posmus un darbības (procesa posmus) (skatīt 1. pielikumu)

o

Atlikuma emisiju apzināšana:

o



Darba vietā



Apkārtējā vidē (gaiss, ūdens plūsmas ražotnē)

Ieviesto procedūras un kontroles tehnoloģiju emisiju un to radītās iedarbības
mazināšanai apraksts? Aptuvens izdalīšanās daudzuma aprēķins un
informācija par kontroles metožu efektivitāti var būt noderīga, lai pierādītu, ka
tehnoloģijas nodrošina stingru norobežošanu un izdalīšanās samazināšanu


Darba vieta



Apkārtējā vide (gaiss, notekūdeņu izvadīšana no ražotnes)

o

Norādīt pārvaldības līdzekļus un apmācību, kas īpaši veicina iepriekš
aprakstīto tehnisko līdzekļu funkcionēšanu.

o

Vai par šīm un citām procedūrām ir informēts starpproduktu lietotājs?

5. Īpašas procedūras, kas tiek piemērotas pirms tīrīšanas un apkopes
o

Šo īpašo procedūru (piemēram, izpūšana un mazgāšana), kas tiek
piemērotas pirms sistēmas (jebkura noslēgta procesa posma vielas dzīves
cikla laikā) atvēršanas un ieiešanas tajā, lai veiktu tīrīšanas un apkopes
darbus, apraksts.

o

Vai par šīm un citām procedūrām ir informēts starpproduktu lietotājs?

6. Aprakstīt darbību un PPE veidu, ja noticis nelaimes gadījums, negadījums, tiek
veikti apkopes un tīrīšanas darbi
o

Īsi uzskaitīt darbības un nepieciešamo PPE veidu iepriekš norādītajās
situācijās (detalizēta informācija nav nepieciešama).

o

Vai par šīm un citām procedūrām un piemērotiem PPE ir informēts
starpproduktu lietotājs?

7. Informācija par atkritumiem
o

Apzināt procesa posmus, kuros tiek radīti atkritumi (piemēram, attīrīšana,
apkope, emisijas kontrole). Īsi aprakstīt ražotnē piemēroto apstrādi.

o

Īsi aprakstīt atkritumu apstrādi, ko piemēro ārpus ražotnes.

o

Aptuvena atkritumu daudzuma noteikšana var būt noderīga, lai pierādītu, ka
tehnoloģijas nodrošina stingru norobežošanu un izdalīšanās samazināšanu.
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4. PIELIKUMS: Starpproduktu definīcija, par kuru 2010.
gada 4. maijā vienojās Komisija, dalībvalstis un ECHA 19
1. Ievads
Starpprodukti ir vielu klase, attiecībā uz kuru REACH regulā ir paredzēti īpaši noteikumi, lai
atvieglotu to apstrādājamību, kā arī to īpašo iezīmju dēļ (41. apsvērums). REACH regula
nošķir neizolētus un izolētus starpproduktus. REACH regulu nepiemēro neizolētiem
starpproduktiem, toties uz izolētu starpproduktu izmantošanu REACH regula attiecas, lai gan
vispārīgās prasības tiem ir būtiski atvieglotas. Proti, uz izolētiem starpproduktiem attiecas
atvieglotās reģistrācijas prasības, ja to ražošana un lietošana notiek saskaņā ar 17. un 18.
pantā paredzētajiem nosacījumiem. Ražotnē izolētiem starpproduktiem, ko izmanto stingri
kontrolētos apstākļos, nepiemēro ne dokumentācijas, ne vielas izvērtējuma prasības (49.
pants).
Ražotnē izolētiem starpproduktiem nepiemēro noteikumus par jaunu ierobežojumu
noteikšanu un esošo ierobežojumu grozīšanu (68. panta 1. punkts). Izolēti starpprodukti ir
atbrīvoti arī no licencēšanas prasībām (2. panta 8. punkts).
Lai pareizi ieviestu REACH regulu, vielas statusam jautājumā par to, vai viela ir izolēts
starpprodukts vai nav, ir jābūt nepārprotamam. Kā liecina ECHA palīdzības dienestam
iesniegtie jautājumi un sabiedriskā apspriešana par prioritāro īpaši bīstamo vielu atlasi
iekļaušanai REACH regulas XIV pielikumā (“licencēšanas sarakstā”), izrādās, ka ir vajadzīgi
papildu paskaidrojumi par izolēta starpprodukta jēdzienu.
Tādēļ šā dokumenta uzdevums ir izskaidrot apstākļus, kādos viela saskaņā ar REACH ir vai
nav uzskatāma par starpproduktu.
Jāpiebilst, ka šajā dokumentā netiek izskatīti īpašie nosacījumi, kas reģistrētājiem jāizpilda,
lai uz tiem attiektos īpašās reģistrācijas prasības, kas izklāstītas REACH regulas 17. un 18.
pantā. Šis jautājums ir skatīts Vadlīnijās par starpproduktiem, un pašlaik tiek izstrādātas
papildu vadlīnijas par (stingri) kontrolētu apstākļu definīciju.
2. Starpprodukta definīcijas analīze (3. panta 15. punkts)
Saskaņā ar REACH regulas 3. panta 15. punktu starpprodukts ir “viela, ko ražo ķīmiskai
pārstrādei, un pārstrādē šo vielu izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk tekstā
– “sintēze”)”. Vielas kā starpprodukta statuss patiesībā nav saistāms ar tās ķīmisko būtību,
bet gan ar tās lietošanas veidu pēc saražošanas.
Tādēļ starpprodukta definīcija ir vielas lietošanas veida starpposma definīcija. Attiecībā uz
konkrētu vielu par starpproduktu ir uzskatāms tikai tas šīs vielas daudzums, ko patērē vai
izmanto ķīmiskā pārstrādē, lai pārvērstu citā vielā. Nekāds cits tās pašas vielas daudzums
nav uzskatāms par starpproduktu.
Šī definīcija ietver neizolētus starpproduktus, ražotnē izolētus starpproduktus un
transportētus izolētus starpproduktus.
REACH regulas 3. panta 15. punkta a) apakšpunktā neizolēts starpprodukts ir definēts kā
starpprodukts, ko sintezējot apzināti neizvada no iekārtas (izņēmums: lai ņemtu paraugu),
kurā notiek sintēze. 3. panta 15. punkta a) apakšpunktā arī precizēts “iekārtas” jēdziens šajā
definīcijā. Tādējādi “iekārta” ietver jebkuru ķīmiskās pārstrādes iekārtu, ar ko starpprodukts
nonāk saskarē vai kam tas plūst cauri, izņemot tās iekārtas, kuras izmanto starpprodukta

19

Izšķirošajā rakstveida procedūrā, ko uzsāka 2010. gada 20. aprīlī, gūtais iznākums attiecībā uz dokumentu
CA/04/2010rev.1. Adresāts ir kompetentās iestādes REACH un CLP regulu izpratnē.
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uzglabāšanai pēc saražošanas. Tādēļ ķīmiskās pārstrādes iekārtas, kurās starpproduktu
ražo un ievada, lai pārvērstu par citu vielu, arī ir “iekārtas, kurās notiek sintēze”, ja vien tās
neizmanto starpprodukta uzglabāšanai.
Lai starpprodukts būtu uzskatāms par neizolētu starpproduktu, to nedrīkst izvadīt no šādas
iekārtas, izņemot paraugu ņemšanas nolūkiem. Tātad neizolēts starpprodukts ir ražots un
“patērēts” šādā ķīmiskās pārstrādes iekārtā.
Apsvērumi par neizolētiem starpproduktiem šajā rakstā vairs netiks sīkāk apspriesti, jo
minētās vielas neietilpst REACH regulas piemērošanas jomā (2. panta 1. punkta c)
apakšpunkts).
REACH regulas 3. panta 15. punkta b) apakšpunktā ražotnē izolēti starpprodukti ir definēti
kā starpprodukti, kas neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijiem, un, ja starpprodukta
ražošana un citas(-u) vielas(-u) sintēze no šā starpprodukta notiek tajā pašā ražotnē, bet to
veic viena vai vairākas juridiskas personas. Tādēļ šīs vielas pēc definīcijas vispirms tiek
izolētas, pirms tās “lieto” ķīmiskā pārstrādē, lai pārvērstu citā vielā. Saskaņā ar šo definīciju
izolēts starpprodukts ir viela, kas saražota, lai nākamajā posmā to pārvērstu citā vielā.
Definīcija arī precizē, ka viela šajā nākamajā posmā ir efektīvi jāizlieto (t. i., jāpārvērš citā
vielā), lai būtu uzskatāma par starpproduktu. Pastāv nosacījums, lai šāds lietošanas veids
drīzāk būtu noteiktība nekā tikai iespējamība. Attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem
3. panta 15. punkta b) apakšpunktā ir precizēts, ka šim nākamajam posmam ir jānotiek tajā
pašā ražotnē, kurā ražo starpproduktu.
Transportēts izolēts starpprodukts ir definēts REACH regulas 3. panta 15. punkta c)
apakšpunktā kā starpprodukts, kas neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijiem un ko
transportē no vienas ražotnes uz citu vai arī ko viena ražotne piegādā citām. Patiesi, ja vielu
transportē no vienas ražotnes uz citu, tā neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijam, tādējādi
definīcijas būtiskie elementi ir tādi, ka viela ir starpprodukts (t. i., to lieto kā starpproduktu) un
tiek transportēta no vienas ražotnes uz citu vai arī piegādāta citām ražotnēm. Attiecībā uz
ražotnē izolētiem starpproduktiem transportētie izolētie starpprodukti vispirms tiek izolēti,
pirms tos “lieto” ķīmiskā pārstrādē, lai pārvērstu citā vielā.
No 3. panta 15. punkta b) apakšpunkta izriet, ka ražotnē izolēti starpprodukti ir vielas, ko
lieto ķīmiskā pārstrādē, lai pārvērstu citās vielās kādā konkrētā “ražotnē”, t. i., vienā vietā ar
attiecīgu infrastruktūru un viena vai vairāku ražotāju iekārtām (3. panta 16. punkts). Tāpat no
3. panta 15. punkta c) apakšpunkta izriet, ka transportēti izolēti starpprodukti tiek lietoti
ķīmiskā pārstrādē, lai tos pārvērstu citā vielā vienā vai vairākās “ražotnēs”. Atsaucē uz
“ražotni” 3. panta 15. punktā uzsvērts, ka starpproduktu lieto rūpnieciskos procesos.
“Ražotnes” definīcija 3. panta 16. punktā paredz, ka tā ir vieta, kurā notiek (starpprodukta vai
citas vielas) “ražošana”. Tātad ķīmiskie procesi, kuros lieto izolētus starpproduktus, ir
ražošanas darbības, kurās veic sintēzi vai pārvēršanu, tādēļ tie ir uzskatāmi par “ražošanu”
REACH regulas izpratnē.
Izolēts starpprodukts (t. i., viela, ko “izmanto [...], lai pārveidotu citā vielā”), tiek lietots citas
vielas ražošanas procesā, kurā to pašu pārvērš šajā citā vielā. Minētajai citai vielai ir
jāatšķiras no starpprodukta, ko izmanto procesā. Tādēļ “starpprodukta” vielas definīcija ir
jāsaprot tā, lai tā aptvertu šā starpprodukta minēto pārvēršanu citā vielā, kas ir uzskatāma
par šīs citas vielas “ražošanu” REACH regulas 3. panta 8. punkta izpratnē.
Ja A vielu, ko izmanto ķīmiskā pārstrādē, neizmanto citas vielas B ražošanā, lai to pašu
pārvērstu šajā citā B vielā, tā noteikti ir jālieto citas funkcijas nodrošināšanai, kas nav
pārvēršana, citas B vielas ražošanas ietvaros (piemēram, kā katalizators, pārstrādes
reaktīvs vai šķīdinātājs) vai citas darbības ietvaros (piemēram, kā izstrādājuma ražošanas
procesa atsevišķs posms). Kaut arī šajā citā funkcijā vēl arvien var ietilpt procesā lietotās A
vielas ķīmiska pārveidošana, šāds lietošanas veids nav uzskatāms par citas B vielas
ražošanu, pārvēršot A vielu. Tādēļ, kad ķīmiskā procesa galvenais mērķis nav pārvērst A
vielu citā B vielā vai kad A viela netiek izmantota šim galvenajam mērķim, bet citas funkcijas
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veikšanai, šajā darbībā izmantotā A viela nav uzskatāma par starpproduktu REACH regulas
izpratnē. Tādēļ starpprodukta definīcijā galvenais ir jautājums par to, lai starpprodukta
ražotājs būtu pārliecināts, ka šā starpprodukta patērētājs ir citas vielas ražotājs, kas izmanto
starpproduktu ķīmiskai pārstrādei (sintēzei), izveidojot minēto citu vielu. Ja šis klients
izmanto vielu citos procesos, kas nav citas vielas sintezēšana, viela nav uzskatāma par
izolētu starpproduktu.
Piemēri par apstākļiem, kādos vielas, kas uzskatāmas par starpproduktiem, rūpnieciskās
darbībās var ķīmiski pārveidot, ir sniegti nākamajā 3. punktā.
3. Rūpnieciskās darbības piemēri, kuros ķīmiski pārveido par starpproduktiem
uzskatāmas vielas
Ņemot vērā starpprodukta definīciju un analīzi, kas raksturota iepriekšējā punktā, saskaņā ar
REACH regulu ir iespējams izšķirt šādas ražošanas darbības, kas izraisa vielas ķīmisku
pārveidošanu (piemēri ilustrē gadījumus, kuriem vajadzīga vienota izpratne):
citas vielas kā tādas ražošana.
A viela ir izmantojama citas B vielas ražošanā, lai to pārvērstu šajā citā B vielā. A vielas
pārvēršanai B vielā parasti ir nepieciešama A vielas ķīmiska reakcija. Tomēr dažos
atsevišķos gadījumos, piemēram, individuālajos attīrīšanas procesos, A vielai nav obligāti
jāreaģē, lai to pārvērstu B vielā. Ja B viela kļūst pieejama izolētā veidā, ražotājs vai jebkurš
cits dalībnieks var to izmantot jebkurā citā veidā. Tādēļ A vielu, ko izmanto ražošanas
procesā, lai ražotu B vielu, var definēt kā vielu, ko lieto, “lai pārvērstu citā vielā”. Līdz ar to
šāds A vielas lietošanas veids ir uzskatāms par starpprodukta lietošanas veidu REACH
regulas izpratnē.
Noteikti jāpiebilst, ka šajā konkrētajā gadījumā starpprodukta lietošanas veids ir tikai tā kā
prekursora lietošanas veids citu vielu ražošanai. Tās pašas A vielas jebkurš cits daudzums,
ko neizmanto kā prekursoru citu vielu ražošanai, nav uzskatāms par starpproduktu.
Ražošanas procesu praktiskā rakstura un ražotņu fiskālo pazīmju dēļ var būt nepieciešams
viens vai vairāki papildu posmi starp A vielas ražošanu un tās izlietošanu B vielas ražošanā,
lai atvieglotu/nodrošinātu pareizu ķīmisku pārstrādi, sintezējot B vielu.
Tomēr šie papildu posmi nemaina apstākli, ka viela ir saražota sintēzes vajadzībām un
izmantota šajā sintēzē, tādēļ tie neatņem vielai starpprodukta statusu. Minēto posmu
piemērs ir minēts turpmāk sniegtajā 4. piemērā.
Neviena viela, kas izmantota citas B vielas ražošanas procesā, bet pati nav pārvērsta šajā B
vielā, piemēram, šķīdinātājs, nav uzskatāma par starpproduktu.
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1. piemērs: vielas, ko lieto kā reaģentus
Trifenilmetanolu var ražot Griņāra (Grignard) reakcijā, kā reaģentus izmantojot magniju,
brombenzolu un benzofenonu. Šajā piemērā magnijs vispirms reaģē ar brombenzolu, un
šādi izveidojies fenilmagnija bromīds (Griņāra (Grignard) reaģents) nav izolēts no reakcijas
iekārtas, bet turpina reakciju in-situ ar benzofenonu.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

Šajā konkrētajā procesā gan magnijs, gan brombenzols ir uzskatāmi par izolētiem
starpproduktiem, ko izmanto fenilmagnija bromīda ražošanā. Fenilmagnija bromīds ir
neizolēts starpprodukts, ko izmanto trifenilmetanola ražošanā. Visbeidzot, benzofenons ir
izolēts starpprodukts, ko izmanto trifenilmetanola ražošanā.

1’ piemērs: vielas, ko lieto kā reaģentus
Ciklopentanonu reducēšanas ceļā var pārvērst ciklopentanolā, izmantojot litija alumīnija
hidrīdu (LAH) kā reducēšanas reaktīvu. Reducēšanas procesā LAH ūdeņražus hidrīdu veidā
pievieno ogleklim ciklopentanona karbonilsavienojumos. Ciklopentanons ir uzskatāms par
starpproduktu ciklopentanola ražošanas procesā, jo tas pats tiek pārvērsts šajā vielā.
Līdzīgā veidā arī LAH šajā gadījumā ir uzskatāms par starpproduktu, jo var spriest, ka tas
pats pārvērsts ciklopentanolā.
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2. piemērs: vielas, ko lieto kā katalizatorus
Katalizatori ir vielas, ko lieto, lai mainītu ķīmisko reakciju ātrumu. Viela, ko lieto kā
katalizatoru citas vielas ražošanā, kā tāda nav uzskatāma par starpproduktu REACH
regulas izpratnē, jo katalizatoru neizmanto, lai to pašu pārvērstu par ražojamo vielu.
Piemēram, p-toluolsērskābi plaši izmanto kā katalizatoru, ražojot esterus no karbonskābēm
un spirtiem. Attiecībā uz šādu lietošanas veidu p-toluolsērskābi nevar uzskatīt par
starpproduktu. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai procesa beigās notiek
reģenerācija vai nenotiek.

3. piemērs: vielas, ko lieto kā pārstrādes reaktīvus
Vielas var pievienot jebkurā vielas ražošanas procesa posmā, lai uzlabotu reakcijas veida
fizikāli ķīmisko vidi. Piemēri ir dispersijas reaktīvi, viskozitātes modifikatori, smērvielas,
antistatiķi utt. Tā kā šie pārstrādes reaktīvi netiek izmantoti, lai tos pašus pārvērstu citā vielā,
un saražotā viela nav veidota no pārstrādes reaktīviem, tie nav uzskatāmi par
starpproduktiem. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai šie reaktīvi ir izolēti no
ražotās vielas, vai arī beidz pastāvēšanu kā šīs vielas piemaisījumi.

4. piemērs: starpprodukti un vielas maisījumos
X uzņēmums ražo nātrija hidroksīdu un pārdod šo vielu Y uzņēmumam, lai Y uzņēmums
ražotu nātrija acetātu. Ķīmiskajā pārstrādē, ko veic Y uzņēmums, nātrija hidroksīdam ir
nepieciešams pievienot ūdeni pirms tā izmantošanas nātrija acetāta ražošanai. Tehnisku
iemeslu dēļ Y uzņēmums pievieno nātrija hidroksīdam ūdeni savas ražotnes vienā vietā, un
pēc tam izmanto to citā vietā tajā pašā ražotnē, lai ražotu nātrija acetātu. Nātrija hidroksīds
vēl arvien ir uzskatāms par starpproduktu, kaut arī nātrija acetāta ražošanas process ietver
vairākus posmus, kas izolēti dažādās ražotnes vietās. Tā ir tādēļ, ka šis posms ir papildu
posms, kas tuvina mērķim sintezēt nātrija acetātu no nātrija hidroksīda.

4. Rūpnieciska galīgā izlietošana, kas nav citas vielas kā tādas ražošana
Ja A vielu izmanto pats ražotājs vai pakārtotais lietotājs un tā ķīmiski reaģē procesā, kas nav
citas vielas ražošana (nenotiek “sintēze”), tādā gadījumā A viela nevar būt starpprodukts.
Kad ķīmiskā procesa galvenais mērķis nav citas vielas ražošana, bet drīzāk citas funkcijas
veikšana, konkrētas īpašības vai ķīmiskas reakcijas kā neatņemamas izstrādājumu (gatavu
izstrādājumu vai pusfabrikātu) izgatavošanas procesa sastāvdaļas nodrošināšana, šajā
darbībā izmantotās vielas nav uzskatāmas par starpproduktiem REACH regulas izpratnē.
Piemērs ir izstrādājumu izgatavošana. REACH regulas 3. panta 15. punkts paredz, ka
starpprodukts ir jāpārvērš citā vielā. Tātad saskaņā ar 3. panta 1. un 8. punktu starpprodukts
ir jāizmanto vielas ražošanai. Tādēļ starpproduktu var neizmantot izstrādājuma
izgatavošanai. Patiesi, kā minēts iepriekš, viela, kas izmantota ķīmiskā pārstrādē, kuras
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galvenais mērķis nav tās pārvēršana citā vielā, bet gan citas funkcijas veikšana, nav
uzskatāma par starpproduktu REACH regulas izpratnē. Tas tiek papildus uzsvērts, ja
konsekventi lieto vārdu “izgatavošana” un “izgatavotājs” attiecībā uz izstrādājumiem un
“ražošana” – attiecībā uz vielām.
Atbilstoši rūpniecisku procesu piemēri, kuri nav uzskatāmi par citu vielu ražošanu, neietver
vien izstrādājumu izgatavošanu, bet arī jebkurus citus rūpnieciskus vielu lietošanas veidus,
lai nodrošinātu kādu īpašu funkciju (piemēram, fizikāli ķīmisku īpašību) ar ķīmiskas reakcijas
palīdzību, piemēram, reaktīvie koagulanti/flokulanti, reaktīvie desikanti, pH neitralizētāji utt.
Tālāk tekstā sniegti papildu piemēri, kas neattiecas uz izstrādājumu izgatavošanu vien.

5. piemērs: viela, ko lieto kā cietināšanas līdzekli
Cietināšanas līdzekļus parasti lieto, lai pārvērstu sveķus cietā masā, kuru kā tādu vienu pašu
vairs nevar tālāk pārstrādāt, bet kurai ir piešķirts jauns stāvoklis kā sarežģītāka produkta
sastāvdaļai (parasti izstrādājuma sastāvā). Vielas, ko lieto kā cietināšanas līdzekļus, parasti
nav starpprodukti REACH regulas izpratnē, jo tās kā tādas nav pārvērstas citā vielā kādā
procesā, kas ietilpst šīs citas vielas kā tādas ražošanas procesā, bet ir izmantotas, lai
sveķiem piešķirtu kādu konkrētu fizikālu īpašību cita procesa ietvaros (piemēram,
izstrādājuma izgatavošanā).
Piemēram, uz epoksīdsveķu bāzes ražotu adhezīvu lipšanas spējas, ko izmanto
izstrādājumu ražošanā (piemēram, lai savienotu kopā pusfabrikātus), lielā mērā rodas, insitu apstrādājot epoksīdsveķus ar cietināšanas līdzekli. Tādējādi, pat ja cietināšanas
līdzeklis ķīmiski reaģē ar epoksīdsveķiem, viela, ko minētajā lietošanas veidā lieto kā
cietināšanas līdzekli šajos divkomponentu adhezīvos, nav starpprodukts REACH
regulas izpratnē.
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6. piemērs: viela, ko lieto kā virsmas apstrādes līdzekli
Virsmas apstrādi parasti veic, lai piešķirtu kādu konkrētu fizikāli ķīmisku īpašību
makroskopiskai vielai – vai nu kā tādai, vai maisījumā, vai izstrādājumā. Virsmas apstrāde
var ietvert ķīmiskas reakcijas uz apstrādājamā materiāla virsmas. Kamēr attiecīgais process
nav citas vielas kā tādas ražošana, kurā šā procesa galvenais mērķis ir kādas konkrētas
fizikāli ķīmiskas īpašības piešķiršana materiālam (neatkarīgi no tā, vai virsmas apstrādes
līdzekli patērē ķīmiskā reakcijā un kādu citu vielu tajā iegūst), virsmas apstrādes līdzekļi nav
uzskatāmi par starpproduktiem. 20
Piemēram, sudraba cianīdu var izmantot kā virsmas apstrādes līdzekli, lai dekoratīviem
nolūkiem izveidotu aizsargslāni no sudraba metāla. Kaut arī šis paņēmiens paredz virsmas
apstrādes līdzekļa elektroķīmisku pārvēršanu sudraba metālā, šis apstrādes līdzeklis nav
uzskatāms par starpproduktu, jo metāla galvanoplastika ir izstrādājuma ražošanas
procesa vienots posms un šā procesa mērķis ir piešķirt materiālam kādu fizikāli ķīmisku
īpašību, mainot izstrādājuma virsmas vizuālo izskatu.

7. piemērs: vielas, ko lieto kā desikantus
Kalcija hidrīdu (CaH2) var rūpnieciski izmantot kā desikantu. Šīs vielas, kas uzsūc mitrumu,
iedarbības veida pamatā ir ķīmiska reakcija, kas notiek starp kalcija hidrīdu un ūdeni
(piemēram, kā mitrums dažās gāzēs vai kā piemaisījums organiskā šķīdinātājā), un tās
rezultātā veidojas kalcija hidroksīds (Ca(OH)2). Tādā veidā, piemēram, gāze vai organiskais
šķīdinātājs tiek atbrīvots no ūdens. Šajā gadījumā kalcija hidrīds nav starpprodukts, jo šīs
vielas lietošanas galvenais mērķis ir ūdens atdalīšana no apstrādājamā organiskā
21
šķīdinātāja, nevis pārvēršana par kalcija hidroksīdu.
5. Starpprodukti un reģistrēšanas noteikumi saskaņā ar REACH
Viens no REACH galvenajiem uzdevumiem ir augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšana
cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Šim nolūkam REACH regulā ir iekļauti mehānismi, kā
nozares uzņēmumi var novērst riska veidus, kas saistīti ar jebkuru iegūto vielu, neatkarīgi no
tā, vai risks attiecas uz vielas kā tādas ražošanu vai citām (profesionālām) darbībām.
Tādējādi reģistrēšana ir pamatmehānisms, kas nozares uzņēmumiem jāizmanto, lai paziņotu
datus par vielām, ko tie ražo vai importē, ar šīm vielām saistīto riska veidu novērtējumu un
ieteicamajiem atbilstošajiem riska pārvaldības pasākumiem.
Kaut arī attiecībā uz starpproduktiem ir noteiktas īpašas reģistrēšanas prasības (ja tiek
izpildīti daži īpaši nosacījumi), REACH tomēr nodrošina, lai tiktu atbilstoši novērtēti riska
veidi, kas saistīti ar jebkuras reģistrētās vielas ražošanu un lietošanu, kā izklāstīts turpmāk.
Starpprodukts ir viela, kuru kā tādu izmanto citas vielas ražošanai. Šai citai saražotajai vielai
parasti piemēro standartizētas reģistrācijas prasības (pieņemot, ka to izmanto mērķiem, kas
nav turpmāka sintēze). Reģistrējot šo citu iegūto vielu, vajadzības gadījumā ir jāizskaidro ar

20

Ņemiet vērā, ka dažos minētajos gadījumos viela, kas rodas virsmas apstrādes līdzekļa un materiāla ķīmiskajā
reakcijā, nav jāreģistrē saskaņā ar V pielikuma 4. punktu.
21
Patiesi, šajā piemērā kalcija hidroksīds (Ca(OH)2) ir atbrīvots no REACH regulas II, V un VI daļas prasībām, jo
uz to attiecas V pielikuma 4. punkts (skatīt Komisijas iekšējo darba dokumentu SEC(2009)447 galīgā redakcija,
kas pievienots Paziņojumam C(2009)2482 par REACH regulas I, IV un V pielikuma pārskatīšanu). Iemesls, kādēļ
Ca(OH)2 ir atbrīvots, ir tāds, ka reģistrēšanas noteikumi attiecas uz kalcija hidrīda (CaH2) ražošanu vai
importēšanu, bet informācija par Ca(OH)2 ir jāiekļauj ķīmiskās drošības pārskatā (CSR) par CaH2.
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tās ražošanu un lietošanas veidu(-iem saistītā riska veidi. Savukārt starpprodukta
reģistrēšanai ir jāaptver riska veidi, sākot no tā ražošanas un lietošanas un beidzot ar tā
izlietošanu reakcijā. REACH paredz, ka 17. un 18. pantā minētās atvieglotās reģistrācijas
informācijas prasības piemēro tikai starpproduktiem, kas ražoti un pārkrauti, ievērojot šajos
pantos iekļautos nosacījumus. Tādējādi REACH nodrošina riska veidu pilnīgu aptveršanu
visā piegādes ķēdē. Nav jāreģistrē vielas, kas iegūtas, izgatavojot izstrādājumu, un kuru
izdalīšanās nav paredzēta, vai ir iegūtas jebkādā darbībā, kas nav vielas kā tādas ražošana.
Ar šādu vielu saistītie riski ir jānovērtē, reģistrējot vielas, no kurām tā iegūta (pamatvielas).
Tā kā šīs pamatvielas nav uzskatāmas par starpproduktiem, REACH regula paredz, ka to
reģistrācijas dokumentācijā vajadzības gadījumā ir jāiekļauj CSR par attiecīgajiem riska
veidiem. Tas saskan arī ar noteikumiem, kas paredzēti V pielikuma 3. un 4. punktā, jo riska
veidi, kas saistāmi ar šajos punktos minētajām vielām, ir jāizvērtē pamatvielas CSR. 22 Ja
vielas ir atbrīvotas no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar V pielikuma 3. un 4. punktu, to
pamatviela nevar būt starpprodukts, jo to izmanto, lai nodrošinātu īpašu funkciju/fizikāli
ķīmisku īpašību (tostarp galīgo izlietošanu, bet izslēdzot turpmāku ražošanu). Tādēļ,
reģistrējot pamatvielu, vajadzības gadījumā tās CSR ir jāiekļauj riska veidi, ko rada šīs
atbrīvotās vielas.
6. Secinājumi
Viela ir starpprodukts, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:


viela ir saražota, lai to pārvērstu citā vielā rūpnieciskā ražotnē;



ķīmiskas pārstrādes rezultāts ir cita saražota viela kā tāda, nevis cita viela, kas
iekļauta izstrādājumā.

22

Gan Komisijas paziņojumā C(2009)2482, gan Vadlīnijās par V pielikumu ir noteikts, ka, neņemot vērā
atbrīvojumu no reģistrācijas, riska veidi, ko izraisa V pielikuma 3. un 4. punktā minētās vielas, ir jāizvērtē
pamatvielas(-u) ķīmiskās drošības novērtējumā..
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