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Valdes priekšvārds
Valde ir augstākā Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) lēmējiestāde, un tā bija Aģentūras pirmā
funkcionālā struktūra; kopā ar izpilddirektoru un nelielu sākotnējo komandu, tā sāka darbu 2007. gada
1. jūnijā, kad tika izveidota Aģentūra.
REACH regula ir lielākais Eiropas Savienības pieņemtais tiesību aktu projekts pēdējo gadu laikā un
visambiciozākais tiesību aktu projekts par ķīmiskajām vielām pasaulē. Tā mērķis ir vērsties pret
vairākām nopietnām nepilnībām agrākajos Eiropas Savienības tiesību aktos par ķīmiskajām vielām, jo
īpaši pret informācijas trūkumu par lielākās daļas ES tirgū esošo ķīmisko vielu radītajiem riska veidiem
iedzīvotāju veselībai un apkārtējai videi, kā arī pret sistēmas lēno darbību, risinot jautājumus par
vielām, kuras atzītas par bīstamām.
Ķīmiskās vielas sniedz patiesu labumu ikdienas dzīvē. Tomēr vairākas ķīmiskās vielas var izraisīt
nopietnu kaitējumu veselībai un/vai apkārtējai videi. REACH rosinās tos, kuri izplata ķīmiskās vielas
tirgū, būt atbildīgiem par iespējamās nelabvēlīgās ietekmes apzināšanos un ar bīstamo ķīmisko vielu
izmantošanu saistītā riska pārvaldību. REACH arī tiecas uzlabot ES ķīmisko vielu nozares
konkurētspēju, veidojot ierosmi inovācijām un likvidējot iekšējā tirgus kļūmes, kas bija raksturīgas
agrākajam nevienmērīgajam likumdošanas režīmam.
Jau uzreiz bija saprotams, ka REACH īstenošana būs grūts uzdevums ne tikai iesaistītajiem
uzņēmumiem, bet arī ECHA, kas ir jaunās sistēmas ieviešanas svarīgākā dalībniece. REACH pasākumu
īstenošanas uzdevuma izpilde būs ļoti lielā mērā atkarīga no Aģentūras darba kvalitātes un efektivitātes
saistībā ar tās darba procedūrām, IT sistēmām un konsultācijām un palīdzību, ko Aģentūra piedāvā
uzņēmumiem un dalībvalstīm. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta pusotra gada laikā kopš Aģentūras
izveides, Valde paļaujas, ka ECHA atbildīs šīm ļoti augstajām prasībām. Veiksmīga REACH īstenošana
būs ļoti atkarīga no spēcīgām saitēm un ciešas sadarbības starp ECHA, Eiropas dalībvalstu
kompetentajām iestādēm un Eiropas Savienības iestādēm, jo īpaši Komisiju un Eiropas Parlamentu.
ECHA darbam būtu jābalstās uz pamatotiem zinātniskiem spriedumiem un reglamentējošo dokumentu
pilnīgumu, turklāt tam nāksies apvienot labākās zinātniskās un tehniskās zināšanas, lai varētu izmantot
pastāvīgi pieaugošo augstas kvalitātes datu apjomu par ķīmiskajām vielām. Tomēr tai jāspēj vienlaicīgi
darboties arī pilnīgi neatkarīgi. Tikai tādā veidā Aģentūra varēs nodrošināt objektīvu pamatu tās
atzinumiem un lēmumiem, kā arī inovatīvāku vielu un tehnoloģiju radīšanu, lai aizstātu vielas vai to
izmantošanu, kā rezultātā rodas lielākais kaitējuma risks iedzīvotājiem vai apkārtējai videi.
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Izpilddirektora pārskats
Šajā dokumentā ir izklāstīta pirmā Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) daudzgadu darba programma
2009.–2012. gadam. ECHA Valde pārskatīs šo programmu katru gadu līdz oktobra beigām un
vienlaicīgi pieņems arī Aģentūras nākamo gada darba programmu, kurā būs iespējams uzzināt papildu
informāciju par nākamo gadu.
Pirmā daudzgadu darba programma ir izveidota, lai izklāstītu ECHA tehniskos un zinātniskos
uzdevumus, kā arī tās mērķus turpmākajiem gadiem. Tā sniedz arī tiešus paskaidrojumus ar
pamatinformāciju par REACH procedūrām, kas bieži mēdz būt ļoti sarežģītas. Cerams, ka šādi
programma kļūs vieglāk pieejama tiem, kuri nav eksperti ar REACH saistītajos jautājumos, šādi
veicinot pārredzamību. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta ECHA vīzija, misija un vērtības, kas ir izstrādātas,
cieši sadarbojoties ar Aģentūras darbiniekiem, kā arī tās darbības pirmā posma vispārējie mērķi. Tai
seko pārskats par Aģentūras operatīvo un administratīvo darbu turpmākajos gados un nozīmi REACH
procesos. Pielikumos ir iekļauts ECHA resursu un REACH galveno darba punktu pārskats
2009.–2012. gadam.
Pēc ECHA izveides 2007. gada jūnijā tai bija ļoti strauji jāattīstās, vienlaicīgi uzņemoties daudzus
izaicinājumus, lai veiktu daudzos operatīvos un administratīvos uzdevumus, kuru risināšana ir
sagaidāma tikai 12 mēnešus vēlāk.
Aģentūra uzsāka darbu tikai aptuveni divus mēnešus pirms Valde pieņēma šo dokumentu. Tādēļ
programmā iekļauto uzdevumu un pieņēmumu aprakstos ir iespējamas vairākas neprecizitātes. Šā
iemesla dēļ tās ir minētas kā diezgan vispārīgi termini, un turpmākajās redakcijās var būt nepieciešami
labojumi.
Kā ECHA izpilddirektors esmu saņēmis ievērojami pozitīvas atsauksmes par Aģentūras izveidi tik
nepieredzēti īsā laika posmā un par REACH darbību uzsākšanu 2008. gada 1. jūnijā. Tomēr ir
noprotams, ka patiesie izaicinājumi REACH darbības nodrošināšanā ir vēl gaidāmi. 2009.–2012. gads
būs izšķirošais ECHA, jo mums jāpilnveido un jāapvieno darba procedūras un pārvaldība, lai
atrisinātu darba noslogojuma radītās grūtības, kas ir sagaidāmas saistībā ar pirmo reģistrācijas
termiņu 2010. gadā, un pārliecinoši uzsāktu licencēšanas procedūru īpaši bīstamām vielām. Vienlaicīgi
ECHA ir maksimāli jāatbalsta nozare REACH īstenošanā, lai palīdzētu īstenot sagaidāmos ieguvumus
Eiropas uzņēmumu konkurētspējai.
Salīdzinot ar iepriekšējiem ķīmisko vielu tiesību aktiem, REACH ietekmē daudz plašāku iesaistīto pušu
loku, un ir nepieciešamas pārmaiņas nozares pārstāvju un iestāžu attieksmē. Lai veiksmīgi ieviestu šo
jauno sistēmu, ECHA ir atkarīga no uzticamas sadarbības, ar tās partneriem – Komisiju, Eiropas
Parlamentu un dalībvalstu iestādēm, kā arī ar visām ieinteresētajām pusēm un interešu grupām. Tādēļ
ļoti augstu novērtēsim Jūsu atsauksmes par šo daudzgadu darba programmu, kuru publicēs Aģentūras
tīmekļa vietnē www.echa.eu. Mēs labprāt uzklausīsim arī Jūsu viedokli!
Patiesi ceru, ka pirmā ECHA daudzgadu darba programma būs interesanta un noderīga.

Geert Dancet
izpilddirektors

5. lpp. no 30

1.

Ievads

2007. gada 1. jūnijā nodibinātā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ieņem centrālo vietu jaunajā
ķīmiskas vielas reglamentējošā sistēmā Eiropas Savienībā, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu1.
Līdz 2008. gada beigām REACH papildinās ar nesen saskaņoto Regulu par ķimikāliju un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu (KMI regula2). Šie tiesību akti ir Eiropas Savienības regulas,
tādēļ tie ir tieši piemērojami visām dalībvalstīm bez nepieciešamības tās pārņemt vietējos likumdošanas
aktos. REACH sistēmas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni iedzīvotāju veselībai un
apkārtējai videi, veicināt alternatīvas metodes eksperimentos ar dzīvniekiem, lai novērtētu ķīmisko
vielu radītos draudus, atvieglotu brīvu vielu apriti vienotā tirgū un uzlabotu konkurētspēju un
inovācijas.
No praktiskā viedokļa raugoties, ir gaidāms, ka jaunais režīms labos zināšanu trūkumu par tām
ķīmiskajām vielām, kas tika ieviestas Eiropas tirgū pirms 1981. gada, lai paātrinātu drošu un inovatīvu
ķīmisko vielu izplatīšanu tirgū un padarītu šo vielu riska pārvaldību daudz efektīvāku, jo īpaši nododot
uzņēmumiem iestāžu pienākuma nastu noteikt un kontrolēt riska faktorus.
Veiksmīgai REACH īstenošanai Aģentūrai ir nepieciešams labi darboties, un tai jāspēj sniegt neatkarīgi
un augstas kvalitātes zinātniski pamatoti atzinumi likumā stingri noteiktajos termiņos, kā arī nodrošināt,
ka likumdošanas funkcijas darbojas bez sarežģījumiem. Tomēr efektīva REACH darbība ir atkarīga arī
no iestādēm, ar kurām ECHA sadarbojas, jo īpaši ES dalībvalstīm un Eiropas Komisijas. Patiesībā, jau
no paša sākuma REACH sistēmas uzticamību noteiks, piemēram, ar resursu izvietošanu pietiekamā
apjomā un efektīvu un taisnīgu ieviešanas politiku. Turklāt kopš ECHA ir atbildīga par atzinumu
sagatavošanu Eiropas Komisijai, veiksmīga īstenošana būs atkarīga no šo procesu uzsākšanas un
pienācīgām turpmākajām darbībām, ko veiks Eiropas Komisija un/vai dalībvalstis.

2.

Eiropas Ķimikāliju aģentūra 2009.–2012. gadā

2.1. ECHA misija
ECHA misija ir pārvaldīt visus REACH uzdevumus, izpildot vai koordinējot nepieciešamos pasākumus,
lai nodrošinātu saskaņotu ieviešanu Kopienas līmenī un sniegtu dalībvalstīm un Eiropas iestādēm
vislabākos iespējamos zinātniskos padomus par ķīmisko vielu izmantošanas drošību un
sociālekonomiskajiem aspektiem. Tas tiks panākts, nodrošinot ticamu lēmumu pieņemšanas procesu,
izmantojot vislabākās iespējamās zinātniskās, tehniskās un reglamentējošās jaudas un strādājot
neatkarīgi, efektīvi, pārredzami un saskaņoti.
ECHA palīdz sasniegt REACH mērķus un šādi nodrošina augstu veselības un apkārtējās vides
aizsardzības līmeni, turklāt vienlaicīgi sekmējot inovācijas un konkurētspēju. Aģentūras dibināšanas
regula paredz: „Aģentūrai vajadzētu būt galvenajai, kas nodrošina to, ka visas ieinteresētās

puses un sabiedrība uzticas ķimikāliju tiesību aktu un lēmumu pieņemšanas procesam un
zinātniskam pamatojumam, kas ir to pamatā. Aģentūrai būtu jāuzņemas centrālā loma šīs
regulas un tās īstenošanas saziņas koordinācijā. Tādēļ ir būtiski, ka Kopienas iestādes,
1

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk tekstā – „REACH regula” vai „REACH”).
Ir sagaidāms, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņems KMI regulu par ķīmisko vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu 2008. gada beigās un publicēs to līdz 2008. gada beigām. Eiropas
Savienībā tā īstenos starptautisko bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas kritēriju, ko
saskaņojusi ANO Ekonomisko un sociālo lietu padome (ANO ECOSOC) un kas ir pazīstams kā Ķīmisko vielu
klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (GHS). Šī regula 2015. gada 1. jūnijā atcels Direktīvu
Nr. 67/548/EEK un 1999/45/EK.
2
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dalībvalstis, plaša sabiedrība un ieinteresētās puses uzticas Aģentūrai. Šī iemesla dēļ ir ļoti
svarīgi nodrošināt tās neatkarību, augstas zinātniskās, tehniskās un reglamentējošās spējas,
kā arī pārskatāmību un efektivitāti.”3
ECHA pamatmērķis ir nodrošināt ticamu un pareizu lēmumu pieņemšanas procedūru REACH ietvaros.
Galvenie priekšnoteikumi, kuru izpilde palīdzēs ECHA īstenot mērķi, ir šādi:
•
•
•
•
•
•

neatkarība;
augstas zinātniskas jaudas attīstīšana;
augstas tehniskās jaudas attīstīšana;
augstas reglamentējošas jaudas attīstīšana;
pārredzams darbs;
efektīvs darbs.

Viens no galvenajiem REACH uzdevumiem ir pārvaldīt ķīmisko vielu reģistrācijas procedūru; šādi tiks
apkopota informācija par ķīmiskajām vielām. Ir sagaidāms, ka tā būs daudz pilnīgāka un kvalitatīvāka
nekā iepriekš pieejamie dati. ECHA ir galvenā nozīme šādas informācijas izvērtējumu saskaņotības
nodrošināšanā, kā arī lēmumos par papildu informācijas pieprasīšanu no reģistrētājiem, šādi nodrošinot
apkopoto datu kvalitāti. Turklāt ECHA pārvalda procedūru, kurā tiek piešķirti atbrīvojumi no
reģistrācijas, uz ražojumiem un procesiem orientētas pētniecības un tehnoloģiju izstrādes (PPORD)
nolūkiem.
Ar komiteju starpniecību ECHA sniedz atzinumus Eiropas Komisijai par īpaši bīstamo vielu iesniegumu
licencēšanu un priekšlikumiem ierobežot tādu vielu ražošanu, importēšanu un/vai izmantošanu, kuru
izraisītie riska veidi netiek citādi aplūkoti REACH procedūrās.
ECHA izveidos klasifikācijas un marķēšanas sarakstu bīstamajām ķīmiskajām vielām, kas ir ražotas
Eiropas Savienībā vai izplatītas tās tirgū, un Aģentūrai ir pienākumi, kas ir saistīti ar šādu klasifikāciju
saskaņošanu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu
un iepakošanu (KMI regula) nosaka ECHA noteiktus papildu pienākumus. ECHA arī atbalsta
reģistrētājus, dalībvalstis un Eiropas Komisiju REACH īstenošanā, un svarīgs tās pienākums ir
samazināt nepieciešamību pēc eksperimentiem ar dzīvniekiem.
ECHA var tikt piešķirti papildu uzdevumi. Tomēr jebkuros papildu uzdevumos jāņem vērā plašais
pasākumu loks un stingrie atbilstības termiņi, kas izklāstīti REACH un KMI regulā, kuru noteikumi
ECHA ir jāievēro vispirms.
2.2. ECHA vīzija
ECHA vīzija ir kļūt par galveno starptautiski atzīto Aģentūru jebkuros jautājumos saistībā ar
rūpniecisko ķīmisko vielu drošību, kā arī uzticamas un augstas kvalitātes informācijas avotu par
ķīmiskajām vielām. ECHA būs uzticama, efektīva un pārredzama reglamentējošā iestāde, un tā
piesaistīs talantīgus un motivētus darbiniekus, izmantojot visjaunākās administratīvās prakses un
personālvadības politiku. Nozarei ir jāuztver ECHA kā uzticamu partneri, kas nepieciešamības gadījumā
sniedz padomu un palīdzību.
Īstermiņā ECHA darbosies kā godīgs starpnieks visām ieinteresētajām pusēm, uz kurām attiecas
REACH regula. Tā sniegs ieteikumus ražotājiem, importētājiem un ķīmisko vielu lietotājiem to
pienākumu izpildē, un būs efektīvs ar ķīmiskajām vielām saistīto zināšanu kontaktpunkts Eiropas
Komisijai, Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm, nozares pārstāvjiem un plašākai sabiedrībai. Efektīvas
saziņas un sadarbības ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm uzlabošanai tiks piešķirta lielāka
prioritāte, lai varētu izmantot to augsti kvalificētos zinātniskos un tehniskos resursus. Ciešas sadarbības
3
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un regulāras viedokļu apmaiņas ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju nodrošināšana ir vēl viens
būtisks aspekts.
ECHA ilgtermiņa mērķis ir panākt, ka citu valstu valdības izmanto ES ķīmisko vielu regulējošo sistēmu
kā standartu savās darbībās, kas saistītas ar ķīmisko vielu regulēšanu. Aģentūra būs galvenais
starptautiskais nozares dalībnieks, jo ir sagaidāms, ka tās datu bāzēs būs vairāk informācijas nekā
jebkurai citai līdzīgai reglamentējošai iestādei pasaulē. Aģentūra garantēs pieaugošā datu apjoma
kvalitāti. Aģentūra uzglabās datus par būtiskajām un bīstamajām ķīmisko vielu īpašībām un šo vielu
izmantošanu, kā arī padarīs šo informāciju pēc iespējas viegli pieejamu, vienlaicīgi ievērojot noteiktas
informācijas daļas konfidencialitāti. Šāds saziņas process var ietvert, piemēram, paņēmienu attīstīšanu
informācijas izplatīšanai par ķīmiskajām vielām, lai tā būtu saprotama plašākai sabiedrībai.
Savu tiesību ietvaros ECHA arī sniegs ievērojamu ieguldījumu Eiropas Kopienas starptautisko saistību
izpildē.
Turklāt Aģentūra jo īpaši pievērsīs uzmanību zinātniskās informācijas pieejamības nodrošināšanai
pētniecībai un labas saziņas veidošanai ar zinātnisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka no REACH
izrietošās pētniecības vajadzības tiek pareizi izziņotas un ka no zinātniskās sabiedrības tiek saņemta
jaunākā informācija.
2.3. ECHA vērtības
ECHA ir mūsdienīga valsts pārvaldes iestāde, kuras vērtības ir pārredzamība, objektivitāte, atbildība un
efektivitāte; tā pārvaldīs REACH darbības drošā, profesionālā un uz zinātniskiem pamatiem balstītā
veidā. Tas parāda, ka ECHA tiecas saglabāt neatkarību no visām ārējām interesēm, tajā pašā laikā cieši
sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm, Eiropas iestādēm un dalībvalstīm. Aģentūra stingri ievēro
vienādu iespēju un videi draudzīgu politiku.
Šie principi ir atspoguļoti ECHA iekšējos noteikumos un procedūrās, tostarp šādos dokumentos: Valdes
procedūras noteikumi, Komitejas un forums, ECHA uzvedības kodekss, ECHA saziņas stratēģija un
ECHA pārredzamības noteikumi. Visām iesaistītajām pusēm, uz kurām attiecas REACH regula, jābūt
vienādām iespējām piekļūt informācijai un saņemt palīdzību. Aģentūra pievērš īpašu uzmanību MVU,
informējot par REACH un atbalstot tās īstenošanu.
ECHA ir Eiropas Savienības iestāde, un tā ir moderna sabiedrisko pakalpojumu aģentūru ar augstiem
standartiem. Tā vēlas tikt atzīta kā pievilcīga darba vieta un izcils darba devējs, kam rūp darbinieku
labklājība.
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2.4. ECHA vispārējie mērķi 2009.–2012. gadam
ECHA ir noteikusi vispārējo mērķu kopumu, kas savukārt noteiks tās pasākumu efektivitāti pirmajos
darbības gados. Detalizēti aprakstīti galvenie uzdevumi šos mērķus papildina un precizē, un šie
uzdevumi ir izklāstīti katras secīgās nodaļas sākumā.
Vispārējie mērķi ir jāskata ECHA tiesību kontekstā. REACH regulā izklāstīto galveno darba punktu
pārskats laika posmam no 2009. gada līdz 2012. gadam ir pievienots šīs daudzgadu darba programmas
pielikums (1. pielikums).
Vispārējie mērķi 2009.–2012. gadam:

-

vissvarīgākais mērķis ir nodrošināt REACH darbību un veikt ECHA uzdevumus, savlaicīgi
īstenojot efektīvas un pārskatāmas procedūras visiem REACH procesiem un visiem
uzdevumiem, kas izriet no nesen saskaņotās KMI regulas;

-

ECHA mērķis, kas attiecas uz vairākām iesaistītajām pusēm, ir iegūt un saglabāt visu
ieinteresēto pušu uzticību REACH un KMI darbībām, jo īpaši sniedzot saskaņotus un augstas
kvalitātes uz zinātniskiem pamatiem balstītus lēmumus un atzinumus, kā arī nodrošinot
vislabāko iespējamo vadību, padomus un palīdzību iesaistītajām pusēm;

-

ECHA pārliecinoši uzsāks vērtēšanas un licencēšanas procedūras, tostarp regulāru īpaši
bīstamo vielu (SVHC) „kandidātu saraksta” atjaunošanu;

-

ECHA palīdzēs veicināt alternatīvas testēšanas metodes un pieejas, kurās šādi
izmēģinājumi netiks izmantoti, lai novērtētu ķīmisko vielu bīstamību REACH īstenošanā;
pieņemot lēmumus par testēšanas un informācijas vajadzībām, ECHA vērsīs galveno uzmanību
uz jau pieņemtām metodēm, kas nodrošina attiecīgās informācijas par bīstamību pieejamību, un
vienlaicīgi arī centīsies samazināt eksperimentus ar dzīvniekiem;

-

ECHA nodrošinās savlaicīgu nepieciešamo zinātnisko IT rīku pieejamību un turpmāko
attīstību, kā arī to pieņemšanu starptautiskā līmenī;

-

ECHA efektīvi un laicīgi izmantos tās datu bāzes, kuru apjoms pastāvīgi palielinās, lai
atvieglotu sabiedrībai piekļuvi informācijai par ķīmiskajām vielām par visu to aprites
cikla laiku, ievērojot attiecīgo pušu normatīvajos aktos paredzēto konfidencialitāti;

-

ECHA pārraudzīs tās darbību, lai varētu uzlabot REACH regulā pieprasītās ziņošanas procesu
un sniegt ieguldījumu tajā, un novērtētu iespējamo sinerģiju ar saistītajiem Kopienas tiesību
aktiem;

-

ar foruma starpniecību ECHA sniegs ieguldījumu arī efektīvā REACH īstenošanā;

-

ECHA nodrošinās atbilstoša personāla pieejamību, lai izpildītu tās uzdevumus, laicīgi
pieņemot darbā augsti kvalificētus darbiniekus un nodrošinot vispusīgas mācības.
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3.
3.1.

Pasākumi darbības ietvaros – REACH procesu īstenošana
Reģistrācija, provizoriska reģistrācija un datu apmaiņa
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- nodrošināt, ka uzņēmumi spēj izpildīt to reģistrācijas pienākumus pēc iespējas efektīvāk, lai
iegūtu pamatu secīgajiem darbiem, piemēram, vērtēšanai;
- nodrošināt savlaicīgu provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšanu līdz 2009. gada
1. janvārim;
- risināt sagaidāmos darba noslogojuma sarežģījumus, kas radušies pirmā reģistrācijas termiņa
dēļ;
- apstrādāt pakārtoto lietotāju paziņojumus par vielām, kuras nav provizoriski reģistrētas.

Kaut arī reģistrācija, provizoriska reģistrācija un datu apmaiņa ir lielā mērā saistītas, tās var iedalīt
divās atsevišķās daļās, t.i., „provizoriska reģistrācija” un „datu apmaiņa” vienā daļā un „reģistrācija”
otrā. Pirmie divi procesi ir sagatavošanās darbības atliktajai esošo vielu reģistrācijai. Jauno vielu
reģistrācija sākās 2008. gada 1. jūnijā; esošo vielu reģistrācija notiks vēlāk.
3.1.1. Reģistrācija
Salīdzinot ar iepriekšējiem ES tiesību aktiem attiecībā uz ķīmiskajām vielām, ir notikušas svarīgas
pārmaiņas, proti, saskaņā ar REACH atbildība par riska pārvaldību ir nodota uzņēmumam, kas ražo,
importē, izplata tirgū vai izmanto vielu savās profesionālajās darbībās. Tādēļ reģistrācijas noteikumi
pieprasa vielu ražotājiem un importētājiem, kuru apjomi gada laikā ir vismaz viena tonna, to iestādēs
īstenot un ieteikt klientiem atbilstošus riska pārvaldības pasākumus, kas balstīti uz ķīmisko vielu
drošības novērtējumu. Šie riska pārvaldības pasākumi ir nepieciešami, ja saražotais vai importētais
apjoms sasniedz 10 tonnu gadā, izmantojot ar tonnāžu saistīto informāciju par vielu būtiskajām
īpašībām. Šī informācija jāapkopo reģistrācijas dokumentācijā un jāiesniedz ECHA.
Noteiktos apstākļos preču ražotājiem un importētājiem ir nepieciešams iesniegt arī reģistrācijas
dokumentāciju šajās precēs esošajām vielām, ja apjomi gadā pārsniedz vienu tonnu katram ražotājam
un importētājam. Minētais pienākums īpaši attiecas uz vielām, kurām tiek plānoti izmeši. ECHA var
arī pieprasīt reģistrāciju, ja viela precēs pārsniedz apjomu vienas tonnas apmērā gadā katram
ražotājam un importētājam un ja ir pamats uzskatīt, ka viela var nokļūt atmosfērā, izraisot risku
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi.4 Turklāt ECHA ir jāapstrādā paziņojumi par pagaidu
atbrīvojumiem no reģistrācijas vielām, kas ir izmantotas uz ražojumiem un procesiem orientētas
pētniecības un tehnoloģiju izstrādes (PPORD) nolūkiem.
Reģistrācijas iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no vielas statusa atbilstoši iepriekšējiem tiesību aktiem
par ķīmiskajām vielām. REACH regula veido pārejas režīmu vielām, kas noteiktos gadījumos jau ir
ražotas, importētas vai izplatītas tirgū pirms regulas stāšanās spēkā 2007. gada 1. jūnijā un par kurām
nebija jāziņo saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem5. Šīs vielas ir pazīstamas kā „esošās vielas” un to
reģistrācijai ir paredzēti vēlāki termiņi (2010., 2013. un 2018. gads). Dotie termiņi ir atkarīgi no
saražotās vai importētās tonnāžas un īpašajām bīstamības pazīmēm.
Lai gūtu labumu no pārejas režīma, esošajām vielām vispirms ir jābūt provizoriski reģistrētām. Visas
vielas, kas neatbilst tiesību aktu definīcijai par „esošām vielām”, tiek uzskatītas kā jaunas („jaunās
vielas”) un tās nedrīkst ražot, importēt vai izplatīt tirgū bez veiksmīgas reģistrācijas dokumentācijas
iesniegšanas.
Jaunajām vielām ECHA ir nodrošinājusi resursus, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pirmajos gados
katru gadu varētu tikt saņemtas aptuveni 200–400 reģistrācijas. Agrīnās esošo vielu reģistrācijas
4
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posmā ir paredzēts sākotnēji salīdzinoši mazs dokumentāciju skaits, un tiek sagaidīts, ka iesniegšanas
apjomi ievērojami pieaugs, tuvojoties pirmajam esošo vielu reģistrācijas termiņam 2010. gadā. Ir
paredzams, ka 2010. gadā ECHA tiks iesniegtas aptuveni 20000 reģistrācijas dokumentācijas (tostarp
dokumentācijas, kas ir iesniegtas vairākas kopā). Līdzīgs modelis ir paredzēts secīgajiem termiņiem
esošo vielu reģistrācijai.
3.1.2.

Sagatavošanās reģistrācijai un datu apmaiņai

Provizoriskai reģistrācijai, kas notiek laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim, ražotājiem un
importētājiem jānodrošina ierobežots informācijas kopums par esošajām vielām, ko tie plāno reģistrēt
(nenorādot precīzus datus un tirgu), lai iegūtu tiesības izmantot reģistrācijas pārejas noteikumu
piedāvātās priekšrocības. Provizoriska reģistrācija ir sākumpunkts foruma informācijas apmaiņai par
vielām (SIEF) izveidei, kurā iepriekš reģistrēti ražotāji un importētāji, kuri veic vielu provizorisku
reģistrāciju, var gūt cits no cita informāciju un kopīgi sagatavot reģistrācijai iesniedzamo informāciju.
Provizoriska reģistrācija ir būtisks solis arī ECHA. ECHA tās tīmekļa vietnē ir jāreģistrē visu
provizoriski reģistrēto vielu saraksts līdz 2009. gada 1. janvārim, respektīvi, vienu mēnesi pēc
provizoriskas reģistrācijas perioda beigām. Šajā sarakstā būs norādīti vielu nosaukumi, tostarp, to
EINECS un CAS numuri, ja tie ir pieejami, kā arī pirmais paredzētais reģistrācijas termiņš, un līdzīgu
vielu nosaukumi iespējamai to izmantošanai trūkstošo datu iegūšanai, izmantojot tādas metodes, kā
vielu grupēšanu, ķīmisko vielu grupēšanu kategorijās un kvantitatīvās struktūru aktivitātes attiecības
(QSAR). Tādēļ šis saraksts kā visu to esošo vielu uzskaitījums, kas ir ražotas un importētas Kopienā ar
apjomu vismaz vienas tonnas apmērā gadā katram ražotājam vai importētājam, ir svarīgs informācijas
avots un vērtīgs plānošanas rīks ar reģistrāciju un iespējamo vērtēšanu saistītajam darbam.
Vielas, kas nav provizoriski reģistrētas vai reģistrētas, nedrīkst ražot, importēt vai izplatīt tirgū, un
tādēļ tās nav pieejamas pakārtotajiem lietotājiem (DU). Lai izvairītos no komercdarbības
pārtraukumiem, DUs ir iespēja paziņot ECHA, ka viela sarakstā nav norādīta. Šādos gadījumos ECHA
tās tīmekļa vietnē publicēs vielas nosaukumu un pēc pieprasījuma iesniegs iespējamam reģistrētājam
DUs kontaktinformāciju. Šīs darbības radītais darba noslogojums ir sagaidāms galvenokārt
2009. gadā.
ECHA veiks arī „vēlās” ražotāju un importētāju provizoriskas reģistrācijas, kuri pirmo reizi ražo vai
importē esošu vielu, sasniedzot vismaz vienu tonnu gadā, un kuri šā iemesla dēļ var provizoriski
reģistrēties par pēc 2008. gada 1. decembra. ECHA pieņems šādas „vēlās” provizoriskas reģistrācijas
vienu gadu pirms galīgā iesniegšanas termiņa (2017. gada 1. jūnijs) un attiecīgi atjaunos provizoriski
reģistrēto vielu sarakstu.
Galvenais foruma informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) mērķis ir kopīgot datus, lai samazinātu
izmaksas un novērstu dublēšanos eksperimentos ar dzīvniekiem, kā arī atvieglot kopējo klasificēšanas
un vielu marķēšanas procesu. SIEF tiks izveidots, neiesaistot ECHA. Procesa sekmēšanai ECHA tomēr
ir izveidojusi un uzturēs IT sistēmu, kurā potenciālie reģistrētāji un vienas esošās vielas reģistrētāji var
iegūt kontaktinformāciju cits par citu drošās „pre-SIEF” tīmekļa vietnēs. Pēc provizoriski reģistrēto
vielu saraksta publicēšanas trešās puses, kurām ir dati par šīm vielām, var publicēt informāciju par
sevi atbilstošajā pre-SIEF tīmekļa vietnē, ja tās vēlas šos datus kopīgot. ECHA arī veiks visas
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka attiecīgajās pre-SIEF tīmekļa vietnēs tiek norādīta glabātā
kontaktinformācija par biocīdos produktos un augu aizsardzības produktos atrodamām aktīvām
vielām, kas ir apstiprinātas saskaņā ar citiem ES tiesību aktiem. ECHA datu apmaiņu atvieglos pirms
reģistrācijas veikta aptauja par jaunajām vielām un esošajām vielām, kas nav tikušas provizoriski
reģistrētas.
Ja neizdosies panākt vienošanos par pētījuma datu apmaiņu, noteiktos gadījumos ECHA pieņems
lēmumu vai arī sniegs atļauju izmantot jau iesniegto informāciju. Ja nav iesniegti nekādi dati, ECHA
izlems, vai testēšana ir jāatkārto kādam citam iespējamam reģistrētājam. Tiek sagaidīts, ka 2010. gadā

11. lpp. no 30

šādu domstarpību skaits SIEF sasniegs augstāko līmeni dažos atlikušajos mēnešos pirms pirmā
reģistrācijas termiņa.
3.2.

Novērtēšana
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- lēmumu efektivitātes un saskaņotības nodrošināšana un – nepieciešamības gadījumā – darba
procedūru un tehniski zinātnisko kritēriju precizēšana novērtējumu un atbilstības pārbaužu
veikšanai;
- iespējami daudzu atbilstības pārbaužu veikšana reģistrācijas dokumentācijai, lai sagatavotos
pirmajai lielajai reģistrācijas dokumentāciju plūsmai 2010. gadā. Lai nodrošinātu pareizas
informācijas iekļaušanu šajā dokumentācijā, tiks izveidota cieša sadarbība ar nozares
pārstāvjiem.

Novērtēšanas procesā ir divi saistīti uzdevumi: dokumentācijas novērtēšana un vielu novērtēšana.
3.2.1. Dokumentācijas novērtēšana
Lielā dokumentāciju skaita, tās apjoma un nepieciešamās ievērojamās zinātniskās un tehniskās
kompetences dēļ dokumentāciju novērtēšana ir viens no atbildīgākajiem ECHA uzdevumiem. Viens
no galvenajiem dažu turpmāko gadu mērķiem ir attīstīt nepieciešamo darba jaudu apjomīgo ķīmisko
vielu reģistrācijai pēc termiņa 2010. gada decembrī. Apjomīgās ķīmiskās vielas parasti ir visgrūtāk
novērtēt, jo tās tiek izmantotas daudzos dažādos veidos un atrodas dažādās datu bāzēs. Tādēļ 2009. un
2010. gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta jaudu un zinātnisko kompetenču attīstīšanai, lai spētu
uzņemties šo ķīmisko vielu novērtēšanas izaicinājumus.
Turklāt laika posmā no 2009. līdz 2010. gadam ir sagaidāms, ka REACH īstenošanas procedūrām un
rīkiem būs nepieciešama turpmāka testēšana un precizēšana.ECHA veic dokumentāciju novērtēšanu,
un tā ietver testēšanas priekšlikumu izskatīšanu un atbilstības pārbaudi.
Testēšanas priekšlikumu novērtēšana
Testēšanas priekšlikumu novērtēšanas mērķis ir nodrošināt, ka priekšlikumi ir pietiekami, lai panāktu
reģistrācijas dokumentācijas atbilstību attiecīgajiem REACH regulas pielikumiem (IX, X un XI). Šī
procedūra palīdz novērst nevajadzīgus eksperimentus ar dzīvniekiem un samazināt izmaksas. ECHA
novērtē jebkurus priekšlikumus papildu testēšanai (novērtēšana ir obligāta regulas IX un X pielikumā
iekļautajiem testiem), lai nodrošinātu, ka ierosinātie testi sniedz uzticamus un atbilstošus datus un ka
visa pieejamā informācija par alternatīvām testēšanas un beztestēšanas metodēm un to iespējām
bīstamo īpašību novērtēšanā ir pienācīgi ņemta vērā.
Esošo un jauno vielu testēšanas priekšlikumu novērtēšanas termiņi ir atšķirīgi. Līdz 2010. gada
decembrim reģistrētie priekšlikumi par esošajām vielām (pirmais reģistrācijas termiņš šīm vielām) ir
jānovērtē līdz 2012. gada decembrim. Priekšlikumi par jaunajām vielām jānovērtē sešu mēnešu laikā
pēc reģistrācijas datuma.
Darba noslogojuma kulminācija testēšanas priekšlikumu novērtēšanā ir sagaidāma laikā no 2010. gada
decembra līdz 2016. gada jūnijam, pēc tam, kad būs reģistrēts lielais esošo vielu apjoms vairāk nekā
1000 tonnu un vairāk nekā 100 tonnu gadā. Saglabājas ievērojamas neskaidrības par novērtējamās
dokumentācijas skaitu, jo šobrīd nav zināms, cik daudz datu par šīm vielām ir jau pieejami. Pašreizējie
aprēķini tiks precizēti pēc dažiem pirmajiem darbības gadiem, pamatojoties uz vispārīgo reģistrētāju
aktivitāti.
Atbilstības pārbaudes
Atbilstības pārbaužu mērķis ir veicināt reģistrācijas dokumentāciju kvalitāti. ECHA pārbauda noteiktu
iesniegto dokumentāciju kvotu (vismaz 5% katras tonnāžas kopuma), lai noteiktu, vai tehniskās
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dokumentācijas informācija un ķīmiskās drošības ziņojums ir precīzi un atbilst tiesību aktu prasībām.
Neatbilstības gadījumā reģistrētājam pieprasa iesniegt trūkstošo informāciju.
Pamatojoties uz sagaidāmo reģistrāciju skaitu un saskaņā ar regulā noteikto minimālo kvotu 5%
apmērā, ECHA minimālais mērķis ir veikt aptuveni 10, 40, 100 un 100 atbilstības pārbaužu
2009., 2010., 2011. un 2012. gadā. Tomēr intensīvam atbilstības pārbaužu darbam var būt stratēģiska
nozīme reģistrāciju kvalitātes uzlabošanā dažos pirmajos gados. Tādēļ 2009. un 2010. gadā ECHA
plāno piešķirt šim pasākumam lielus resursus. Pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta jauno vielu
dokumentācijai.
3.2.2.

Vielu novērtēšana

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic vielu novērtēšanu, lai atrisinātu visas sākotnējās neskaidrības
par apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un apkārtējai videi, novērtējot visu pieejamo informāciju un
nepieciešamības gadījumā prasot papildu informāciju no nozares pārstāvjiem. ECHA nodarbojas ar
saskaņošanu, vielu novērtēšanai izmantojot daudzgadu Kopienas elastīgo rīcības plānu. Aģentūra
nodrošina arī saskaņotību lēmumiem par informācijas pieprasījumiem.
Vielu novērtēšanas uzdevumam nav tik īsi termiņi, izņemot noteiktas vielas, kas ir precizētas saskaņā
ar iepriekšējiem tiesību aktiem un ir uzskatāmas par iekļautām Kopienas elastīgajā rīcības plānā. Lai
iesniegtu pirmo Kopienas elastīgo rīcības plānu līdz 2011. gada 1. decembrim, ECHA, sadarbojoties ar
dalībvalstīm, izstrādās atlases kritērijus novērtējamām vielām, lai atlases procedūra varētu sākties
2011. gada sākumā. Aģentūras un Komitejas procedūru testēšanas nolūkos ECHA var ierosināt dažu
iepriekšēju novērtējumu veikšanu 2009. un 2010. gadā jaunajām vielām.
3.3.

Licencēšana un ierobežojumi
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- veiksmīga licencēšanas procedūras uzsākšana;
- jaunu ieteikumu sagatavošana prioritārajām vielām to licencēšanai, lai izveidotu kandidātu
vielu krājumu (2010.–2012. gads);
- nodrošināt REACH regulā noteikto ierobežošanas procedūru turpināšanu bez sarežģījumiem.

Kopienas līmenī licences un ierobežojumus var izmantot, lai atsauktos uz riska veidiem, kas rodas no
ķīmiskajām vielām, kam citas REACH procedūras nav uzskatāmas par pietiekamām. Licencēšana ir
paredzēta ar nolūku nodrošināt pienācīgu kontroli noteikto īpaši bīstamo vielu (SVHC) riska veidiem
un pakāpenisku šo vielu aizstāšanu, ja ir pieejamas tehniski un ekonomiski iespējamas alternatīvas,
kas samazina kopējo risku un nodrošina to veiksmīgu darbību vienotā tirgū. Ierobežojumus var ieviest
nevēlama riska gadījumā, par kuru jāziņo Kopienas līmenī.
Abu procedūru gadījumā dalībvalstu kompetentajām iestādēm (vai Eiropas Komisijai) ir tiesības
ierosināt priekšlikumus SVHC līdzīgu vielu noteikšanai. Turklāt ECHA veic sagatavošanās darbus
vielu prioritātes noteikšanai, lai tās iekļautu licencēšanai paredzēto vielu sarakstā, bet Eiropas
Komisija pieņem galīgo lēmumu.
3.3.1.

Licencēšana6

Licencēšanas procedūra attiecas uz SVHC. Šīs vielas ir a) kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai
sistēmai toksiskas (CMR); b) noturīgas, bioakumulatīvas vai toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti
bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar REACH regulā noteiktajiem kritērijiem un c) vielas ar līdzvērtīgu
bīstamības līmeni, kas noteikts, pamatojoties uz gadījumsecīguma principu.
6

Turpmākajās šā dokumenta atjauninātajās versijās būs SVHC saraksts ECHA darba programmai. Saskaņā ar
REACH regulas 59. panta 1. punktu vielas tiks norādītas arī kandidātu sarakstā.
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Īpaši bīstamo vielu (SVHC) noteikšana
SVHC noteikšanas procedūra aizsākas ar dalībvalstu kompetento iestāžu vai ECHA veikto
dokumentācijas sagatavošanu (pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma). Šajā dokumentācijā jānorāda
iemesli, kas pamato vielas noteikšanu par SVHC saskaņā ar iepriekš minēto kritēriju. Šādu
dokumentāciju sagatavošana ir sarežģīts uzdevums, un tādēļ ECHA izveidos bāzi, lai veicinātu
dalībvalstu sadarbību un nodrošinātu mācības. Dalībvalstis, ECHA un ieinteresētās puses var sniegt
komentārus par šo dokumentāciju. Ja komentāri nav saņemti, vielu uzskata par noteiktu kā SVHC un
iekļauj „kandidātu sarakstā” tās iespējamai iekļaušanai nākotnē regulas pielikumā, kurā uzskaitītas
licencēšanai paredzētās vielas (XIV pielikums ‒ „licencēšanas saraksts”). Ja komentāri ir saņemti,
dokumentāciju nosūta ECHA dalībvalstu komitejai (MSC) apspriešanai un licencēšanai atbilstības
gadījumā.
Sākotnējo „kandidātu sarakstu” publicēja 2008. gada rudenī. Pamatojoties uz dalībvalstu ieguldījuma
saskaņoto darba plūsmu un Eiropas Komisijas pieprasījumiem ECHA, Aģentūra šo sarakstu regulāri
atjaunos.
ECHA 2008. gadā apstrādāja 16 dokumentācijas vielu noteikšanai par SVHC un to iekļaušanai pirmajā
„kandidātu sarakstā”. Turklāt 2008. gadā Komisija pieprasīja ECHA sagatavot piecas dokumentācijas
vielu noteikšanai par SVHC. Neraugoties uz faktu, ka regulā nav noteikts konkrēts termiņš, kurā
dalībvalstīm jāiesniedz SVHC priekšlikumi, ir paredzams, ka laikā no 2009. līdz 2012. gadam darba
noslogojums palielināsies.
Vielu iekļaušana licencēšanai paredzēto vielu sarakstā (XIV pielikums)
ECHA noteiks prioritātes „kandidātu saraksta” vielām vismaz vienu reizi divos gados, ņemot vērā
dalībvalstu komitejas atzinumu, lai ieteiktu Eiropas Komisijai iekļaut šīs vielas REACH pielikumā,
kurā uzskaitītas licencēšanai paredzētās vielas (XIV pielikums, „licencēšanas saraksts”). Katrai šajā
ieteikumā iekļautai vielai būs pievienota dokumentācija ar licencēšanas prasībām nepieciešamo
informāciju (piemēram, datums, no kura vielas izplatīšana tirgū un izmantošana ir aizliedzamas, ja nav
piešķirta atļauja, jeb tā sauktais „rieta datums” („sunset date”). Ieteikumā iekļauto vielu skaits būs
atkarīgs arī no ECHA jaudas apstrādāt pieteikumus REACH regulā noteiktajā laikā.
Pirms ECHA nosūta galīgo ieteikumu Eiropas Komisijai, tai jāpublisko priekšlikums un jāaicina visas
ieinteresētās puses iesniegt komentārus par vielām, kurām ir noteiktas prioritātes. Pēc tam Aģentūra
pārskatīs saņemtos komentārus, ieviesīs atbilstošas izmaiņas priekšlikumā un nosūtīs to Komisijai, kas
lems par vielu iekļaušanu pielikumā.
Saskaņā ar REACH prasībām ECHA ir jāiesniedz pirmais ieteikums par prioritārajām vielām līdz
2009. gada 1. jūnijam. Laikā no 2010. līdz 2012. gadam ECHA sagatavos jaunu(-s) ieteikumu(-s), lai
uzskaitītu augošo kandidātu vielu skaitu un iespējami drīz piemērotu pirmo ieteikumu izstrādes gaitā
iegūto pieredzi.
Licencēšanas lēmumu pieņemšana
Licencēšanas prasībām pakļautās vielas drīkst izplatīt tirgū un izmantot tikai tad, ja ir piešķirta atļauja
(ja vien izmantošana nav atbrīvota no licencēšanas prasības). „Licencēšanas sarakstā” būs noteikts
datums, līdz kuram pieteicējiem jāiesniedz licencēšanas pieteikumi, ja tie vēlas turpināt apspriežamo
vielu izmantošanu pēc šā „rieta datuma”.
Licencēšanas pieteikumus var iesniegt ražotājs(-i), importētājs(-i) un/vai pakārtots(-i) lietotājs(-i)
atsevišķi vai kopīgi. Pieteikumā var norādīt pieteicēja un/vai tā pakārtoto lietotāju lietotos
izmantošanas veidus. Pieteikuma saturs var atšķirties, tomēr ir piemērojamas noteiktas minimālās
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prasības, piemēram, ķīmiskās drošības ziņojums (ja vien tas nav iesniegts jau kā reģistrācijas daļa) un
alternatīvu analīze. ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālekonomiskās analīzes
komiteja (SEAC) sniedz atzinumus par pieteikumu desmit mēnešu laikā pēc datuma, kurā ECHA ir
saņēmusi pieteikumu. Trešajām pusēm ir iespēja iesniegt informāciju procesa gaitā.
RAC un SEAC darbs aizsākas ar pārbaudi, vai saņemtajā pieteikumā ir norādīta visa vajadzīgā
informācija, un nepieciešamības gadījumā tās pieprasa pieteicējam izlabot visas nepilnības
pieteikumā. Turklāt SEAC var pieprasīt papildu informāciju no pieteicēja vai trešajām pusēm par
iespējamām alternatīvajām vielām un tehnoloģijām. Komitejas atzinumos norāda riska veidus un
sociālekonomiskos faktorus, kas ir saistīti ar alternatīvu izmantošanas veidiem, to pieejamību, riska
veidiem un tehniskajām un ekonomiskajām īstenošanas iespējām. Apkopotie atzinumi tiek nosūtīti
Eiropas Komisijai, kas pieņems galīgo lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikšanu.
Ir paredzams, ka ECHA pirmos pieteikumus saņems 2011. gada beigās vai 2012. gadā. Attiecīgajā
gadā saņemto pieteikumu skaits būs atkarīgs no daudziem faktoriem, un to precizēs pēc pirmā
ieteikuma sniegšanas vielu iekļaušanai iepriekš minētajā pielikumā. Iepriekšējos aprēķinos par dažiem
pirmajiem gadiem varētu tikt izmantoti 100 līdz 250 pieteikumi.
3.3.2.

Ierobežojumi

Ierobežojums ir jebkurš nosacījums vai aizliegums, kas attiecas uz ķīmiskas vielas ražošanu,
importēšanu, izplatīšanu tirgū vai izmantošanu. Ja ir nevēlams risks veselībai vai apkārtējai videi, par
kuru jāziņo Kopienas līmenī, var ieviest jaunus ierobežojumus vai mainīt esošos. Pieņemot jebkādu
šādu lēmumu, ir jāņem vērā šā ierobežojuma sociālekonomiskā ietekme, tostarp, arī alternatīvu
pieejamība. Jaunos ierobežojumus norādīs attiecīgajā REACH regulas pielikumā (XVII pielikums),
kurā jau ir iekļauti saskaņā ar Ķimikāliju ierobežojumu direktīvu7 pieņemtie „vecie” ierobežojumi, un
REACH šo direktīvu aizstās no 2009. gada 1. jūnija.
Ierobežošanas procedūru uzsāk ar paziņojumu par nolūku sagatavot zinātnisko dokumentāciju.
Ierobežošanas dokumentāciju var sagatavot dalībvalsts vai ECHA (pēc Eiropas Komisijas
pieprasījuma). Dokumentācijā cita starpā ir jānorāda informācija par bīstamību un riska veidiem, kas
rada pamatu bažām, pieejamā informācija par alternatīvām un pamatojums rīcības nepieciešamībai
Kopienas līmenī, kā arī, informācija, ka ar REACH noteikts ierobežojums ir visatbilstošākais
pasākums.
ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) pārbauda
dokumentāciju atbilstību un nepieciešamības gadījumā lūdz dalībvalstis vai ECHA labot nepilnības.
RAC un SAC jāsniedz atzinumi par ieteiktajiem ierobežojumiem attiecīgi deviņu un divpadsmit
mēnešu laikā. Šā perioda laikā ieinteresētajām pusēm ir iespēja komentēt dokumentāciju un SEAC
atzinuma projektu. ECHA saskaņos šīs konsultācijas procedūras. Atzinumiem un papildu
dokumentācijai, ko ECHA ir iesniegusi Eiropas Komisijai, jābūt visaptverošiem, lai trīs mēnešu laikā
pēc atzinumu saņemšanas Eiropas Komisija varētu izstrādāt pielikuma grozījumu projektu ar
ierobežojumiem.
REACH sadaļa „Ierobežojumi” stāsies spēkā 2009. gada 1. jūnijā. Ir sagaidāms, ka ierobežojumu
dokumentāciju skaitu samazinās 2009. gadā un ka vēlāk tas pieaugs līdz vidējam skaitam desmit
dokumentācijas gadā.
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Pārejas ierobežojumu dokumentācijas
Saskaņā ar iepriekšējo esošo vielu regulu8 prioritātes tika noteiktas aptuveni 25 vielu dokumentācijai,
par kuru nav iespējams pabeigt darbu pie riska novērtējuma un noteiktā riska ierobežošanas
stratēģijām pirms REACH darbības uzsākšanas. REACH pieprasa dalībvalstīm dokumentēt informāciju
par bīstamību, riska veidiem un stratēģiju ar šādām vielām saistītā riska ierobežošanai un iesniegt
attiecīgās dokumentācijas ECHA līdz 2008. gada 1. decembrim. Dažās dokumentācijās ir iespējami
ierobežojumu priekšlikumi.
Šīs „pārejas dokumentācijas” ar ierobežojumu priekšlikumiem nosūtīs apspriešanai RAC un SEAC kā
testēšanas gadījumus, kas atdarina patieso ierobežojumu procedūru. Ar šādām apspriedēm tiks
uzlabota darba plūsmu attīstīšana, tostarp abu komiteju sadarbība, kā arī atbilstības pārbaužu un
atzinumu saturs. Tas var palīdzēt nodrošināt arī efektīvu šo dokumentāciju apstrādi pēc 2009. gada
1. jūnija, kad stāsies spēkā REACH sadaļa „Ierobežojumi”.
3.4.

Klasifikācija un marķēšana
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- klasifikācijas un marķēšanas saraksta izveide, publicējot informāciju, kas nav konfidenciāla,
un uzņemoties darba noslogojumu;
- efektīva rīcība saskaņā ar procedūru, kas paredzēta priekšlikumiem no dalībvalstu
kompetentajām iestādēm saskaņotai noteiktu bīstamo vielu klasifikācijai un marķēšanai;
- saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK nepabeigto dokumentāciju nosūtīšana Riska
novērtēšanas komitejai apspriešanai un atzinumu pieņemšanai.

Klasifikācija atspoguļo ķīmisko vielu bīstamību, bet marķēšana nodrošina drošu vielu ražošanu,
izmantošanu un atbrīvošanos no tām.
REACH regula nosaka divus uzdevumus ECHA saistībā ar bīstamo vielu klasifikāciju un marķēšanu:
klasifikācijas un marķēšanas saraksta izveide un rīcība saskaņā ar procedūru, kas paredzēta
priekšlikumiem no dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņotai noteiktu vielu klasifikācijai un
marķēšanai. Turklāt KMI regula ļauj ķīmisko vielu piegādātājiem iesniegt priekšlikumus saskaņotai
klasifikācijai un marķēšanai.
Klasifikācijas un marķēšanas saraksta izveide (C&L saraksts)
Vēlākais līdz 2010. gada 1. decembrim nozares pārstāvjiem jāpaziņo ECHA par to vielu klasifikāciju
un marķēšanu (C&L), kas tiks izplatītas tirgū un kas ir:
-

paredzētas reģistrācijai (t.i., ar noteikto apjomu viena tonna gadā vai vairāk), vai
nav paredzētas reģistrācijai (t.i., ir mazākas par noteikto apjomu viena tonna gadā un/vai uz
kurām neattiecas REACH daļa „Reģistrācija”), bet kuras ir klasificējamas kā bīstamas
(atsevišķi vai preparātos) saskaņā ar Direktīvu Nr. 67/548/EEK vai Direktīvu Nr. 1999/45/EK.

C&L informāciju iesniedz kā reģistrācijas dokumentācijas daļu vai kā paziņojumu, izmantojot
REACH-IT un IUCLID 5. Par šādiem paziņojumiem nav jāmaksā. ECHA izpētīs iespējas, kā
vienkāršot paziņojumu procedūru MVU interesēs.
ECHA uzglabās nozares pārstāvju iesniegto informāciju un Aģentūras tīmekļa vietnē publicēs tās daļu,
kas nav konfidenciāla. Turklāt C&L uzskaitē tiks uzglabāti visi saskaņotie un juridiski saistošie
ieraksti, kas šobrīd ir uzskaitīti Direktīvas Nr. 67/548/EEK I pielikumā vai kas tiks attiecīgi pievienoti
8
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vēlāk saskaņā ar REACH un KMI regulas noteikumiem. ECHA salīdzinās nozares pārstāvju iesniegtos
atsevišķos ierakstus ar citiem uzskaites ierakstiem par vienu un to pašu vielu (saskaņotie ieraksti vai
citu ziņotāju veiktie ieraksti). Ja dažādu reģistrētāju vai ziņotāju ierakstos par vienu un to pašu vielu
būs atšķirības, nozares pārstāvjus lūgs veikt visu nepieciešamo ierakstu saskaņošanai.
Tiek sagaidīts, ka līdz termiņa beigām 2010. gada 1. decembrim tiks saņemti 130000 C&L paziņojumi,
kas sasniegs kulmināciju 2010. gadā. Pēc tam katru gadu līdz 2018. gadam ir paredzēts saņemt
aptuveni 17000 dokumentāciju. Ir plānots, ka process galvenokārt notiks ar informāciju tehnoloģiju
starpniecību, bet atsevišķos gadījumos licencēšanu ECHA darbinieki veiks manuāli.
Priekšlikumu apstrāde saskaņotai klasifikācijai un marķēšanai (C&L)
Dalībvalstu kompetentās iestādes var iesniegt priekšlikumus saskaņotai C&L vielām, kas ir CMR,
elpceļus kairinošas un, pamatojoties uz gadījumsecīguma principu, ar citu bīstamu ietekmi, kopā ar
pamatojumu rīcības nepieciešamībai Kopienas līmenī. Saskaņā ar KMI regulu pesticīdām vai
biocīdām aktīvām vielām ir nepieciešama pilnībā saskaņota C&L. Priekšlikumu iesniegšanas
procedūra ir salīdzināma ar iepriekš aprakstīto procedūru SVHC noteikšanai.
Saskaņā ar KMI regulu ražotāji, importētāji vai DU drīkst iesniegt saskaņotai C&L priekšlikumus
bīstamības klasēm, kurām nav saskaņotu ierakstu. Tie var arī pieprasīt citu „vispārīgu” ķīmisku
nosaukumu lietošanu vielām maisījumos, ja tiek izpildīti vairāki kritēriji.
Dalībvalstu kompetento iestāžu, ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja dokumentācija sniedz
zinātnisku pamatojumu, nosakot, kā viela izpilda iepriekš minēto kritēriju. Dokumentāciju apspriež
RAC, kas sniedz atzinumu par ierosināto C&L pēc tam, kad ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja
sniegt komentārus par šo dokumentāciju. RAC atzinumu nosūta Eiropas Komisijai, kura pieņem galīgo
lēmumu saskaņotai C&L.
Ir vairākas vielas, kas gaida izskatīšanu saskaņotai klasifikācijai un marķēšanai saskaņā ar agrākajiem
tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām (Direktīva Nr. 67/548/EEK), un tiek sagaidīts, ka dalībvalstu
kompetentās iestādes tās iesniegs ECHA atkārtoti atzinuma saņemšanai no Riska novērtējuma
komitejas (RAC).
3.5.

Konsultāciju un palīdzības dienesta ieteikumi un palīdzība
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- pilnveidot un paplašināt ieteikumu kompetences ietvarus un uzlabot to pieejamību;
- stiprināt sadarbības tīklu ar nacionālajiem palīdzības dienestiem un savlaicīgi pielāgoties
mainīgajām lietotāju prasībām.

3.5.1.

Ieteikumi

Ieteikumos ir aprakstīti vispārpieņemti paņēmieni, kā nozares pārstāvjiem un dalībvalstu
kompetentajām iestādēm izpildīt REACH regulā paredzētos pienākumus, lai veicinātu tās īstenošanu.
Ieteikumi darbojas kā precīzs atsauču kopums, kas palīdz uzņēmumiem un nozares pārstāvju
apvienībām izstrādāt precīzus un nozarei piemērotus risinājumus REACH prasību izpildei. Sākotnēji
ieteikumu dokumentus izstrādāja Eiropas Komisija kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm
REACH ieviešanas projektos (RIP). ECHA pārņēma dokumentus pēc visu RIP pabeigšanas. Šobrīd
Aģentūra ir atbildīga par ieteikumu pārvaldību, tostarp, publicēšanu, atjaunošanu un jaunu ieteikumu
izstrādi. Laika gaitā ieteikumi kļūs par vispārīgi atzītas labākās prakses dokumentiem.
ECHA sistemātiski apkopo atgriezenisko saiti un nosaka nepieciešamos uzlabojumus, pamatojoties uz
praktisko pieredzi ar ieteikumu lietotājiem. Šo atgriezenisko saiti iegūst no ECHA darba pieredzes un
ECHA palīdzības dienesta un ieteikumu lietotājiem no nozares pārstāvjiem un valsts pārvaldes
iestādēm. Tad attiecīgā ieteikumu daļa tiek atjaunota, tostarp ieviešot labās prakses pieredzi un jaunās
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izstrādnes, piemēram, KMI regulas pieņemšana. Laikā no 2009. gada līdz 2012. gadam ECHA galveno
uzmanību pievērsīs vispārējo ieteikumu pilnveidei, vienlaicīgi atjaunojot ieteikumus par reģistrāciju
un turpinot izstrādāt ieteikumus par iedarbības scenārijiem, ķīmisko vielu drošības novērtējumiem un
prasībām informācijai. Turklāt tiks izstrādāti arī ieteikumi par riska paziņošanu un nanomēroga vielu
reģistrāciju.
2008. gadā, lai nodrošinātu iespējami plašāku pieņemšanu, ECHA ir izstrādājusi konsultāciju
procedūru, lai nodrošinātu ciešu ieinteresēto pušu iesaistīšanos un piekļūtu augsta līmeņa zināšanām
ieteikumu atjaunošanai. Šim nolūkam ECHA veido plašu zinātnisko ekspertu un ieinteresēto pušu
organizāciju datu bāzi. Ieteikumu atjaunojumos ir iekļauta skaidrojošo dokumentu un ieteikumu
piekļuves rīku izstrāde un iespējamā tulkošana, piemēram, Bieži uzdotie jautājumi, Apkopoto faktu
lapas, īpašas tīmekļa vietnes noteiktiem REACH procesiem, REACH Navigator, izstrādātā REACH
terminoloģija vai Paskaidrojumi.
3.5.2.

Palīdzības dienests

Palīdzības dienests uzsāka darbu līdz ar ECHA atklāšanu 2007. gada 1. jūnijā, un tā ir pirmā regulārā
uz āru vērstā ECHA darbība. Tas sniedz konsultācijas reģistrētājiem (un citām ar REACH saistītām
personām, kas iesniedz datus ECHA) un uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, kā arī konsultē par
lietojumprogrammu IUCLID 5 un REACH-IT izmantošanu. ECHA palīdzības dienestam ir arī ar KMI
regulas īstenošanu saistīti pienākumi.
Svarīga palīdzības dienesta darba daļa ir sniegt atbalstu dalībvalstu izveidotajiem valstu palīdzības
dienestiem, jo īpaši ar REACH palīdzības dienestu korespondentu tīkla (REHCORN) starpniecību un
izmantojot RHEP rīku, kas ir interneta informācijas apmaiņas bāze, kas paredzēta, lai saskaņotu
atbildes uz nozares pārstāvju uzdotajiem jautājumiem. Kulminācija darba noslogojumā ir sagaidāma
pirms pirmajiem diviem pārejas termiņiem reģistrācijai 2010. un 2013. gadā. Citi šādi darba
noslogojuma pieaugumi var rasties pārējo REACH procesu kontekstā. ECHA palīdzības dienests
savlaicīgi pielāgos tā darbības, lai spētu darboties šādu noslogojuma pieaugumu apstākļos.
ECHA turpinās atbalstīt un saskaņot palīdzības dienestu tīklu valstu un Eiropas līmenī. Īpašu
uzmanību pievērsīs REHCORN tīkla darbības efektivitātes un dinamiskuma veicināšanai, lai
piedāvātie pakalpojumi būtu pēc iespējas labāki. Papildus atbilžu saskaņošanai jautājumiem par
REACH, turpmāka vispārējo zināšanu attīstīšana būs ļoti svarīga, lai tās kļūtu viegli pieejamas visām
iesaistītajām pusēm. Tajā cita starpā ietilpst RHEP interneta bāzes uzlabošana un plašākas
izmantošanas nodrošināšana, kā arī regulāras valstu palīdzības dienestu darbinieku apmaiņas
ieviešana.
3.6.

IT darbības atbalsta rīki
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- REACH-IT funkciju izstrādes pilnveide;
- citu darbībām nepieciešamo IT rīku, jo īpaši vielu novērtēšanas atbalsta rīku, izstrāde.

Galvenie REACH darbības aspektos izmantotie rīki ir IUCLID 5 un REACH-IT. ECHA izmanto un
administrē vairākas papildu specializētās lietojumprogrammas, piemēram, CSR rīku, kuru turpmāk
pilnveidos pēc tā pirmās palaišanas 2009. gada rudenī. ECHA turklāt izstrādā IT rīkus un procesus, lai
atvieglotu prioritāšu noteikšanu novērtējumu reģistrācijas dokumentācijai.
REACH-IT ir tiešsaistes sistēma, kas pārvalda saziņu starp nozares pārstāvjiem, ECHA un
dalībvalstīm, kā arī ECHA iekšējās un ar REACH procesiem saistītās darba plūsmas. Pēc sākotnējo
nozares pārstāvju funkciju pilnveides 2008. gadā ECHA veidos un uzlabos šo lietojumprogrammu vēl
dažus turpmākos gadus. Pirmā prioritāte būs REACH-IT sistēmas pilnveide novērtējumu un citu darba
plūsmu veikšanai un pakāpeniska nederīgo risinājumu aizstāšana. REACH-IT būs nepieciešami daudzi
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turpmāki atjauninājumi, lai tā kļūtu par rīku, kas spēj atbalstīt nozari, ECHA un citas regulējošās
iestādes, kā arī sabiedrību datu bāžu izmantošanā un saziņā tiešsaistē.
IUCLID 5 ir starptautiski izmantojams standarta rīks, kuru izmanto, lai uzglabātu un izplatītu datus par
ķīmisko vielu būtiskajām un bīstamajām īpašībām. Ķīmisko vielu dokumentācijas ir jāiesniedz ECHA
IUCLID 5 formātā. ECHA nodrošina galalietotāja atbalstu un projektu vadību. Jaunos moduļus
ieviesīs pēc lietotāju pieprasījuma. IUCLID vadības grupa (IMG) oficiāli noformēs attiecības ar
IUCLID lietotājiem, un šajā procesā tā cieši sadarbosies ar OECD IUCLID ekspertu grupu.
Turklāt ECHA izveidos visaptverošu IT rīku, kas atvieglos iedarbības scenāriju un ķīmiskās drošības
ziņojumu (CSR) sagatavošanu, kas ir nepieciešami dažos reģistrācijas gadījumos, un nodrošinās
uzņēmumiem praktiskus rīkus ķīmisko vielu izmešu riska aprēķināšanai. Nobeigumā Aģentūra
pievērsīs uzmanību rīkiem, kas palīdzēs veiksmīgāk pielietot alternatīvās skaitļošanas metodes
eksperimentos ar dzīvniekiem, izmantojot (Q)SAR rīku kopumu un līdzīgos skrīninga rīkus.
Turpmākajā reģistrācijas darbā ir iekļauta arī tālāka precizēšanas un funkciju nodrošināšana
reģistrācijas procesam, kas tika aizkavēts laikā, kad notika sagatavošanās darbības uzsākšanai,
piemēram, automātiski radītās saziņas satura un formas uzlabošana.
ECHA pastāvīgi izstrādā rokasgrāmatas, kas skaidro IT rīku lietošanu un citus praktiskos aspektus
REACH pienākumu izpildē.
3.7.

Zinātniskās un praktiskās konsultācijas turpmāku tiesību aktu izstrādei

ECHA sniegs arī attiecīgas konsultācijas Komisijai par turpmāko REACH un KMI regulas pilnveidi un
visiem saistītajiem tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām, kā arī to īstenošanas pasākumiem. Šajos
pienākumos ietilpst arī aktīvs ieguldījums jaunu un topošo jautājumu apspriešanā, piemēram,
nanomateriālu specifika. ECHA uzņemsies ar ziņošanu saistītās darbības, sniegs ieguldījumu REACH
efektivitātes un lietderības novērtēšanā un palīdzēs Komisijai sagatavot pirmos 2012. gadā plānotos
pārskatus par REACH.
4.
4.1.

ECHA iestādes un atbalsta darbības
Sekretariāts
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- izpildīt REACH regulā paredzētos uzdevumus vislabākajā iespējamā veidā un ievērot labas
pārvaldības un laba regulējuma prakses prasības.

Operatīvie un administratīvie darbinieki strādā izpilddirektora vadībā un atbild par tehniskā, zinātniskā
un administratīvā atbalsta sniegšanu komitejām un forumam un labas saskaņotības nodrošināšanu.
Sekretariāts arī uzņemas darbu, kas attiecas uz REACH darbībām, sagatavo ieteikumus, veido datu
bāzes un sniedz informāciju un atbalstu.
4.2.

Komitejas un forums
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- savlaicīgi sniegt atzinumus, lai izpilddirektors vai Eiropas Komisija varētu pieņemt lēmumus
uz zinātniski pareiza un labi argumentēta pamata;
- nodrošināt dalībvalstu komitejā (MSC) iespējami lielu vienbalsīgu vienošanos skaitu, jo īpaši
lai nodrošinātu biežu īpaši bīstamo vielu „kandidātu saraksta” atjaunināšanu;
- ievērojami uzlabot REACH īstenošanas saskaņošanu, jo īpaši ar saskaņotu īstenošanas
projektu koordinēšanas starpniecību.
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4.2.1.

RAC un SEAC

Komitejas ir neatņemama ECHA daļa, un tām ir būtiska nozīme ECHA uzdevumu izpildē. ECHA
pārņēma noteiktu Eiropas Komisijas komiteju, darbu izdodot zinātniski pamatotus atzinumus tās
kompetences ietvaros. Komiteju locekļi ir eksperti, kurus iecēlusi ECHA Valde, pamatojoties uz
dalībvalstu priekšlikumiem.
Riska novērtēšanas komiteja (RAC) sniedz atzinumus par priekšlikumiem vielu saskaņotai C&L,
priekšlikumiem vielu ierobežojumiem un par licenču piemērošanu. Sociālekonomiskās analīzes
komiteja (SEAC) sniedz atzinumus par sociālekonomiskajiem ar licenču piemērošanu saistītajiem
faktoriem, par alternatīvu pieejamību un to tehniskajām un ekonomiskajām īstenošanas iespējām, kā
arī par ierosinātajiem ierobežojumiem un to sociālekonomisko ietekmi. Abu komiteju darbības ir
jāvada paralēli, un atzinumi tiek sniegti 10 un 18 mēnešu laikā pēc saņemšanas datuma un pēc
publiskas apspriešanas. Izpilddirektors var pieprasīt gan RAC, gan SEAC sniegt atzinumus par jebkuru
citu jautājumu to kompetences ietvaros. Komitejām ir īpaši svarīga nozīme REACH efektīvas darbības
bez sarežģījumiem un ticamības ECHA nodrošināšanā, lai saglabātu tās neatkarību, zinātnisko
integritāti un pārredzamību.
RAC sniedz atzinumus par trīs atšķirīgiem, bet savstarpēji cieši saistītiem procesiem. Tā kā katrs no
šiem procesiem var attiekties uz dažādiem bīstamības elementiem vai riska novērtējumu un riska
pārvaldību, ir nepieciešamas plašas zināšanas. Tās ir arī zināšanas par kvalitātes un atbilstības
izvērtēšanu riska novērtējumiem un ierosinātajiem riska pārvaldības pasākumiem, kā arī kvalitātes un
zinātniskās pamatotības novērtēšanu kritēriju piemērošanai saskaņotas C&L priekšlikumos.
SEAC sniedz atzinumus, kas var attiekties uz plašu kompetences jomu, tostarp sociālekonomisko
novērtējumu kvalitāti un zinātnisko pamatotību saistībā ar licences piešķiršanu vai atteikšanu vai
ierobežojuma uzlikšanu, alternatīvu pieejamības, atbilstības un tehniskās īstenošanas iespējamības
novērtējumu un ierosināto ierobežojumu kvalitātes un atbilstības izvērtēšanu. Tā kā saskaņā ar
iepriekšējiem tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām nav nevienas ar SEAC tieši salīdzināmas iestādes,
SEAC darbības uzsākšana ir īpaši sarežģīta.
ECHA atbild par komitejas sanāksmju un ad-hoc darba grupu vadīšanu un sagatavošanu, kurās darba
plūsmu saskaņošanas atvieglošanai var piedalīties abu komiteju pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā
ECHA arī sniedz atbalstu komitejas locekļiem, kuri ir iecelti par specifisko dokumentāciju referentiem.
Sanāksmju skaits būs atbilstošs darba apjomam, un tādēļ tas būs atkarīgs arī no dalībvalstīm un
Eiropas Komisijas, kad tās, piemēram, aizsāks ierobežošanas procedūras. Komitejas sanāksmes ir
plānotas vienu reizi aptuveni divos līdz trīs mēnešos.
Abu komiteju darbs un atzinumu saskaņošana par dokumentāciju, kurai ir iespējami nozīmīga ietekme
uz nozari, būs īpaši sarežģīta un darbietilpīga šo atzinumu pieņemšanai paredzētā laika posma dēļ.
Tas, ka SEAC ir tikai nesen izveidota, rada papildu sarežģījumus, kuru risināšanai būs nepieciešams
nopietns metodiskais darbs, un tas ir jāpabeidz pirms pirmo gadījumu pārbaudes līdz 2009. gada
beigām. Ir sagaidāms, ka no 2012. gada ievērojami pieaugs abu komiteju darba noslogojums.
4.2.2.

MSC

Katra dalībvalsts ir iecēlusi ECHA dalībvalstu komitejas (MSC) locekļus, kas komitejā pārstāv
attiecīgo valsti. Tās mērķis ir nogludināt iespējamās atšķirības atzinumos par ECHA ierosinātajiem
lēmumu projektiem testēšanas priekšlikumu novērtēšanai vai atbilstības pārbaudēm kā daļu
dokumentācijas novērtējuma, dalībvalstu ierosinātajiem lēmumu projektiem vielu novērtējumam un
priekšlikumiem īpaši bīstamo vielu (SVHC) noteikšanai. Ja MSC neizdodas panākt vienbalsīgu
vienprātību, tās atzinumu nosūta Eiropas Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai. Komiteja sniedz
atzinumu arī par ECHA priekšlikumiem SVHC prioritāšu noteikšanai licencēšanā un Kopienas elastīgo
rīcības plānu attiecībā uz vērtējamām vielām.
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MSC uzdevumu izpildei ir nepieciešami precīzi zinātniski apsvērumi par plašu zinātnisko jomu klāstu,
no vislabākās dažādu testēšanas metožu izmantošanas informācijas iegūšanai par vielu bīstamību un
vides noturības pret vielām novērtējuma līdz vienošanos par „licencēšanas sarakstā” iekļaujamo SVHC
prioritātēm.
Ir sagaidāms, ka laikā no 2009. līdz 2012. gadam pēc reģistrācijas dokumentāciju atbilstības pārbaužu
veikšanas MSC nāksies strādāt ar pakāpeniski pieaugošu lēmumu projektu skaitu. Līdztekus ir regulāri
jāatjauno arī SVHC „kandidātu saraksts”. Būs attiecīgi nepieciešams liels sanāksmju skaits. To
lēmumu projektu par testēšanas priekšlikumiem skaits, ko saņem MSC, ir atkarīgs no dalībvalstu
komentēto lēmumu projektu skaita, tomēr laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam tiek plānots saņemt
vairākus simtus lēmumu projektu katru gadu, kas attiecīgi ietekmēs Komitejas sanāksmju skaitu. Laikā
no 2010. līdz 2012. gadam dokumentāciju novērtējums veidos lielāko daļu MSC darba noslogojuma.
Komitejas darbs pie vielu novērtēšanas tiek plānots, sākot ar 2012. gadu.
4.2.3.

Forums

REACH regulas prasības paredz, ka katrai dalībvalstij jāizveido oficiālas kontroles sistēma un jāievieš
citi apstākļiem atbilstoši pasākumi. Efektīvai, saskaņotai un vienmērīgai īstenošanai visā Kopienā ir
izšķiroša nozīme REACH ticamības un panākumu nodrošināšanā. Forums darbojas kā informācijas
apmaiņas bāze dalībvalstīm un to īstenošanas pasākumu saskaņošanai, tostarp KMI regulas ieviešanai.
To vada un organizē dalībvalstu pārstāvji, bet ECHA sekretariāts nodrošina atbalstu.
Foruma secinājumu vai iniciatīvu ietekme būs atkarīga no dalībnieku iesaistīšanās un viņu spējām
mobilizēt par īstenošanu atbildīgo valstu iestāžu resursus. Tāpēc ir sarežģīti precīzi aprēķināt foruma
darba noslogojumu. Tomēr ECHA uzsvērs īstenošanas nozīmi un atbalstīs dalībvalstu aktīvu
iesaistīšanos saskaņotas īstenošanas pasākumos, kad vien tas būs iespējams.
Forums uzņemsies regulāri atjaunotajā darba programmā iekļautos pasākumus; pirmo darba
programmu ieviesa laika periodam no 2008. līdz 2010. gadam, un tā ir atrodama ECHA tīmekļa vietnē.
Šajā sākotnējā posmā foruma darbības ir vērstas uz REACH īstenošanas darbinieku uzdevumu
precizēšanu un labas prakses izstrādāšanu. Foruma iesaistīšanās vairākos „saskaņotos projektos”,
piemēram, „nav datu, nav tirgus” noteikuma ieviešanā provizoriskai reģistrācijai, būs īpaši svarīga.
Forums izstrādās īstenošanas stratēģijas un minimālos kritērijus REACH īstenošanai, uzņemoties
saskaņotos projektus un sagatavojot ieteikumu un inspektoru mācību materiālus. Tas turklāt
sadarbosies ar RAC un SEAC, lai sniegtu konsultācijas par ierosināto vielu ierobežojumu īstenošanas
iespējām.
4.3.

Apelācijas padome
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- augstas kvalitātes lēmumu pieņemšana bez aizkavēšanās, lai veidotu ieinteresēto pušu uzticību
apelācijas procedūrai;
- risināt sagaidāmos darba noslogojuma sarežģījumus, kas radušies pirmā reģistrācijas termiņa
2010. gadā dēļ;
- sniegt ieguldījumu Komisijas darbā, piemērojot un uzlabojot reglamenta procedūru pēc
pirmajiem darbības gadiem, lai nodrošinātu procedūras efektivitāti.

Apelācijas padome ir neatņemama ECHA daļa, bet tā pieņem lēmumus neatkarīgi. Padomi veido
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kuri nedrīkst pildīt citus pienākumus ECHA. Gadījumā, ja ir
nepieciešams uzlabot apelāciju lietu sagatavošanas līmeni, var iecelt arī papildu locekļus. Apelācijas
padomes locekļus ieceļ ECHA Valde, pamatojoties uz Eiropas Komisijas iesniegto kandidātu sarakstu.
Kanceleja palīdz Apelācijas padomei tās funkciju pildīšanā.
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Apelācijas padome ir atbildīga par lemšanu par apelācijas sūdzībām, kas izvirzītas pret noteiktiem
ECHA pieņemtiem lēmumiem. Lēmumi, pret kuriem var izvirzīt apelācijas sūdzību, ietver reģistrāciju
atteikumus, datu apmaiņu, testēšanas priekšlikumu izskatīšanu, reģistrāciju atbilstības pārbaudes, vielu
novērtējumu vai atbrīvojumus no vispārējā pienākuma reģistrēties uz ražojumiem un procesiem
orientētas pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei, kā arī, kas var būt iespējams saskaņā ar turpmāko KMI
regulu, lēmumus par alternatīvu nosaukumu izmantošanu maisījumos. Apelācijas padomes lēmumus
var apstrīdēt, ierosinot procesu Kopienas tiesās.
Apelācijas padomē izvirzīto apelācijas sūdzību skaits būs atkarīgs no ECHA pieņemto lēmumu skaita.
Apelācijas padomes un tās Kancelejas resursi ir izveidoti, pamatojoties uz pieņēmumu, ka katru gadu
tiks izvirzītas aptuveni 200 apelācijas sūdzības, izņemot 2010. gadu, kad tiek paredzēts to divkāršs
skaits. Šos aprēķinus precizēs, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta pēc 2009. gada.
Apelācijas padomes galvenais uzdevums būs uzskatāmi parādīt, ka tā spēj ātri pieņemt lēmumus
augstā kvalitātē un izveidot saskaņotu tiesas prakses kopumu. Lai ļautu iespējamiem apelācijas
sūdzību iesniedzējiem pieņemt drošus un pamatotus lēmumus par apelācijas sūdzības iesniegšanu un
tās apmēru, tiks izveidota plaša un lietotājdraudzīga saistītās tiesu prakses datu bāze. Apelācijas
padome izstrādās arī attiecīgus ieteikumus apelācijas procedūrai, lai samazinātu kavējumu vai
atteikumu skaitu, kas radušies procesuālo kļūdu dēļ.
4.4.

Saziņa
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- Aģentūras kā uzticama partnera tēla veicināšana;
- veicināt informētību un uzlabot zināšanas par REACH, lai palīdzētu tā īstenošanā;
- attīstīt REACH kompetenci, piemēram, apmācot instruktorus.

ECHA saziņas politika ir izklāstīta ECHA saziņas stratēģijā. Darbībās ir iekļauta iekšēja informācijas
apmaiņa ar dažādām iesaistītajām personām ECHA ietvaros, tostarp komitejas un forumu, kā arī ārēja
komunikācija ar plašāku sabiedrību.
Saziņai ar vispārējo sabiedrību ir galvenā nozīme ECHA, atbalstot tās kopējo mērķi panākt atklātību
un pārredzamību, vienlaicīgi izpildot prasības par datu aizsardzību un drošību. ECHA ārējās saziņas
stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka Aģentūras nozīme, vērtības un darbs ir labi zināmi un ka saziņas
pasākumi atbalsta ECHA vispārējos darba mērķus. Papildus ECHA ieteikumiem un palīdzības dienesta
darbībām ārējā saziņa vairo zināšanas par ECHA uzņēmumos un dalībvalstu līmenī. Tādēļ saziņas
uzlabošanai informācija ir aktīvi jāpārrauga. Šajā ziņā ECHA turpmāk attīstīs sadarbību ar
ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu konkrētas informācijas apmaiņas iespējas un šādi iegūtu
atgriezenisko saiti un zināšanas. ECHA ikgadējie darbsemināri ieinteresētajām pusēm būs galvenais
šāda veida informācijas apmaiņas forums.
Ar saskaņošanu un konsultācijām ECHA sniegs ieguldījumu efektīvas informācijas saziņai par ķīmiskā
riska pārvaldību Eiropas mērogā. Šim nolūkam 2008. gadā izveidotā riska izziņošanas tīkla darbs ar
dalībvalstīm un ES iestādēm tiks turpmāk pilnveidots laikā no 2009. līdz 2012. gadam.
ECHA tīmekļa vietne arī turpmāk būs galvenais saziņas rīks, bet, attīstoties ECHA darbībām, aizvien
lielāku nozīmi iegūs ikgadējie darbsemināri ieinteresētajām pusēm un citi pasākumi, efektīvs preses
dienests un e-ziņas. Tulkojumi jānodrošina atbilstoši mērķauditorijai un dokumentu veidiem.
ECHA nodrošina mācības REACH instruktoriem no dalībvalstīm, lai uzlabotu vispārējo izpratni un
sniegtu atjaunotu informāciju par REACH īstenošanu ECHA pārdefinēs un turpmāk attīstīs REACH
mācību programmas par REACH ECHA darbiniekiem un dalībvalstu ekspertiem, kuriem ir jābūt
informētiem par jaunākajiem nozares tehniskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem.
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Laikā līdz pirmajam reģistrācijas termiņam ECHA galvenie saziņas vēstījumi attieksies uz provizoriski
reģistrēto vielu sarakstu, SVHC, reģistrāciju un datu apmaiņu, kā arī klasifikāciju un marķēšanu. Sākot
ar 2011. gadu, lielāka uzmanība tiks pievērsta SVHC aizstāšanai, konsultācijām un sabiedrības
informēšanai par ķīmiskajām vielām.
4.5.

Attiecības ar ES iestādēm un starptautiskā sadarbība
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- nodibināt labas attiecības un sadarbības tīklu ar Eiropas Savienības iestādēm un līdzīgām ES
organizācijām;
- sniegt ieguldījumu OECD ar REACH saistītajā darbā.

4.5.1.

Darba attiecības ar ES iestādēm un organizācijām

Laikā no 2009. līdz 2012. gadam ECHA turpinās paplašināt sadarbību ar ES iestādēm, jo īpaši ar
Eiropas Parlamentu un Komisiju.
REACH regula paredz horizontālu ietvaru, kas piemērojams lielākajai daļai Eiropas tirgū ražotajām
vai izplatītajām ķīmiskajām vielām. Tādēļ daudzos gadījumos ECHA darbs ietekmē Kopienas
organizācijas, kas ir saistītas ar nozarei raksturīgiem tiesību aktiem par ķīmisko vielu riska
novērtējumu un pārvaldību. Tāpēc ECHA jāsadarbojas ar šīm organizācijām, lai izvairītos no darbu
dublēšanās un pretrunīgiem zinātniskajiem atzinumiem, un jo īpaši ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestādi (EFSA) un Eiropas Komisijas Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja
komiteju ar darbinieku aizsardzību saistītos jautājumos. Notiek arī sadarbība ar Eiropas Zāļu aģentūru
(EMEA) un Eiropas Komisijas Nepārtikas preču zinātniskajām komitejām.
Ir sagaidāma arī regulāru darba attiecību nodibināšana ar Eiropas Vides aģentūru (EVA), Eiropas
Komisijas Apvienoto pētījumu centru (JRC) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūru (EU-OSHA). Turklāt tiks izveidota sadarbība ar iestādēm, kas veido izpētes politiku un
finansē izpēti, tostarp, Eiropas Komisijas Izpētes ģenerāldirektorātu ar nolūku informēt par
zinātniskajām no REACH regulas izrietošajām vajadzībām. ECHA pilnveidos šīs partnerības,
piemēram, radot sadarbības tīklu ar līdzīgām Eiropas Savienības iestādēm vai izstrādājot saprašanās
memorandu.
4.5.2. Darba attiecības ar starptautiskām pētniecības organizācijām
ECHA pievērsīs uzmanību tam, lai pētniecības vajadzībām būtu nodrošināta zinātniskās informācijas
pieejamība par ķīmiskajām vielām. Vienlaicīgi Aģentūra arī nodibinās labu un veiksmīgu sadarbību ar
zinātnisko kopienu, akadēmisko vidi un valstu aģentūrām, lai nodrošinātu, ka nepieciešamība veikt
pētniecības darbus, kas izriet no REACH, tiek pienācīgi izziņota, un ka no zinātniskās kopienas tiek
saņemta jaunākā informācija.
4.5.3. Darba attiecības ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām
Sadarbība ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām ķīmisko vielu politikas jomā ir
Eiropas Komisijas kompetencē. ECHA atbalstīs šīs starptautiskās darbības pēc Komisijas
pieprasījuma.
ECHA ir aicināta piedalīties vairākos OECD pasākumos, kas ir saistīti ar REACH īstenošanu, jo īpaši
ar Globālā bīstamības datu portāla projekta vadību un turpmāku QSAR-Toolbox pilnveidi. Aģentūru
aicināja sniegt ieguldījumu arī esošo ķīmisko vielu darba grupas un tās apakšgrupu darbā. Citas ar
OECD saistītās darbības, kurās ECHA ir iesaistījusies, ietver arī dalību iedarbības novērtētāju darba
grupas darbā, saskaņoto veidņu projektā un darbā pie nanomateriālu veselības un vides aspektiem.
Papildus OECD saistītajiem pasākumiem ECHA atbalstīs Eiropas Komisijas darbu ar Stokholmas
Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (POP). Aģentūra var rīkot arī kopīgas
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konferences ar OECD par konkrētiem tematiem. Turklāt Eiropas Komisija ir pieprasījusi ECHA
organizēt vai apmeklēt sanāksmes un konferences kopā ar trešajām valstīm par REACH prasībām un
nodrošināt pienācīgas mācības. Papildus tam Aģentūrai ir uzdots palīdzēt uzlabot sadarbību Kopienas
un trešo valstu starpā, piedaloties labas prakses apmaiņā par jomām, kas ietilpst tās kompetencē.
ECHA organizēs darbu saskaņā ar Komisijas apstiprināto gada darba plānu, lai darbības būtu atbilstoši
saskaņotas ar Eiropas Komisiju. Komisija var jebkurā brīdī pieprasīt papildu atbalstu no ECHA.
ECHA var uzaicināt trešo valstu pārstāvjus piedalīties Aģentūras darbā kā „aktīvos dalībniekus”
(trešās valstis) vai kā novērotājus (starptautiskās organizācijas). Tas ir īpaši nozīmīgi EEZ valstīm,
pievienošanās valstīm un kandidātvalstīm, kā arī OECD.

5.
5.1.

Pārvaldība, organizācija un resursi
Pārvaldība un organizācija
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- pilnveidot iekšējās kontroles standartus, jo īpaši izveidojot Aģentūras mēroga riska
pārvaldības sistēmu;
- izstrādāt izpildes rādītājus, lai palīdzētu ECHA vadībai.

ECHA augstākā lēmējiestāde ir Valde ar 35 locekļiem no 27 ES dalībvalstīm. Trīs Valdes locekļi
pārstāv Eiropas Komisiju, divus neatkarīgos locekļus ir iecēlis Eiropas Parlaments, un trīs ieinteresēto
pušu pārstāvjus ir iecēlusi Komisija (pēdējiem nav balsstiesību)9.
Sākuma posmā Valdes darbības noteica nepieciešamība ātri izveidot vispārīgu struktūru, lai Aģentūra
darbotos pilnībā. No 2009. gada Valde varēs pievērsties galvenajiem jautājumiem, tostarp noteiktu
pamata politiku pārskatīšanu. Valde līdztekus arī turpinās pārbaudīt un pieņemt ECHA gada pārskatu
un budžetu, kā arī gada un daudzgadu darba programmas.
ECHA ikdienas vadība ir izpilddirektora uzdevums. Izpilddirektors pilda pienākumus neatkarīgi,
neietekmējot Eiropas Komisijas un Valdes attiecīgās kompetences. Sākotnēji ECHA bija iedalīta trīs
direktorātos, bet Aģentūras straujās izaugsmes dēļ 2008. gada beigās tika izveidots ceturtais
direktorāts. Nākotnē organizācijas struktūrā var būt nepieciešamas tālākas izmaiņas. Citi lielākie
izaicinājumi vadībai no 2009. gada līdz 2012. gadam būs nodrošināt, ka lēmumi tiek pieņemti saskaņā
ar ECHA standarta darba procedūrām un likumos noteiktajos termiņos, ka ir pieejams pietiekams un
atbilstošs personāls, un ka IT rīki tiek izstrādāti un darbojas saskaņā ar plānoto. Citi būtiski aspekti ir
daudzpusīga un rūpīga ieņēmumu pārvaldība, tostarp atlīdzība par dalībvalstu izpildītajiem
uzdevumiem un saskaņotas ārējās saziņas nodrošināšana.
No 2009. līdz 2012. gadam tiks precizētas prasības ECHA vadības, kvalitātes (ISO 9000:2000) un
iekšējo kontroles standartu īstenošanai, lai tie iederētos strauji augošās Aģentūras jaunajās struktūrās
un tiktu pielāgoti riska līmenim, kas ir saistīts ar efektīvu darbību vadīšanu. ECHA straujās izaugsmes,
tās pamatdarbības jomu ievērojamās paplašināšanās un mainīgās kontroles vides dēļ tiek sagaidīts, ka
vispārējo riska novērtējumu un izrietošo audita plānu atjaunos katru gadu par trīs iepriekšējiem
gadiem.
Turpmāka ECHA drošības politikas un saistīto rīcības plānu ieviešana attiecībā uz IT un fizisko
drošību ir noteikta kā prioritāte dažiem turpmākajiem gadiem. Tas ietver ECHA struktūru
nostiprināšanu šajās jomās (IT, aprīkojuma pārvaldība un vispārēja organizācija), formalizējot
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Nākotnē EEZ-EBTA valstis pilnībā piedalīsies valdē, komitejās un forumā, un tām būs tādas pašas tiesības un
pienākumi kā dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.
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galvenās procedūras, izveidojot darbības nepārtrauktības plānu un izstrādājot pasākumus, kas uzlabos
informētības līmeni.
Noslēgumā vadībai būs jānodrošina, ka ECHA izpilda tās ziņošanas pienākumus, jo īpaši attiecībā uz
pirmo trīs gadu pārskatu par testēšanas metodēm un stratēģijām, neizmantojot dzīvniekus, pirmo piecu
gadu pārskatu Eiropas Komisijai par REACH darbību, un pārskatu par ķīmisko vielu drošu lietošanu,
kas jāiesniedz 2011. gadā. Pēdējais būs ECHA devums pārskatā par tās darbībām un pirmais Komisijas
ziņojums par REACH 2012. gadā.
5.2.

Budžets, finanses un iepirkumi
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- turpināt rūpīgu budžeta un darba plānošanu;
- efektīvi risināt gaidāmās svārstības ieņēmumos no nodevām.

Finansiālā funkcija ir viens no galvenajiem atbalsta procesiem, jo ECHA darbību skaits un apjoms ir
strauji pieauguši, un ir nepieciešams nodrošināt, ka finanšu pārvaldība atbilst attiecīgajiem Eiropas
Kopienas noteikumiem.
Aģentūras darbību finansēšanai ECHA izmanto šādus finansējuma avotus:
1) Eiropas Savienības budžeta lēmējinstitūcijas (t.i., Eiropas Parlaments un Padome) piešķirtās
Kopienas iemaksas; un
2) ieņēmumi no nodevām un maksājumiem, ko ECHA saņem par uzdevumu izpildi, kas tai
noteikti saskaņā ar REACH un KMI regulu; papildus tam neliela ECHA budžeta daļa tiek
finansēta ar EEZ iemaksām; tā tiek aprēķināta kā procentuālā daļa no Kopienas iemaksas; un
3) brīvprātīgas dalībvalstu un EEZ valstu iemaksas.
Saskaņā ar šī brīža finanšu perspektīvu periodu 2009. gads ir pēdējais, kad Komisijas plānos ir
norādīts, ka ECHA ir jāsaņem iemaksas no Kopienas. Tāpēc periodā no 2010. gada līdz 2013. gadam
netiek plānotas nekādas iemaksas no Kopienas, un tādēļ tiek paredzēts, ka ECHA pilnībā segs tās
izdevumus no nodevām un maksājumiem, kas tiks saņemti saskaņā ar regulu par maksājumiem šajā
periodā10.
Efektīvai budžeta plānošanai un skaidras naudas pārvaldībai būs ļoti liela nozīme, jo ir sagaidāms, ka
REACH regulā noteiktie reģistrācijas termiņi katru gadu izraisīs ievērojamas svārstības ECHA
ieņēmumos, turklāt pirmā svārstību kulminācija ir sagaidāma ap 2010. gada 1. decembra termiņu, un
aprēķinātais reģistrāciju skaits ir 20000 reģistrāciju. Tam ir vislielākā nozīme, jo Regula par
maksājumiem paredz iekasēto atlīdzību un maksājumu daļas nodošanu dalībvalstu kompetentajām
iestādēm kā atlīdzību par tām uzticēto specifisko uzdevumu izpildi, vienlaicīgi nodrošinot, ka ECHA
tiek saglabāti pietiekami finanšu resursi. Lai atrisinātu ieņēmumu neskaidrību radītos sarežģījumus,
2009. gadā būs nepieciešams pārskatīt finanšu procesus atbilstoši jaunajiem datiem, kas iegūti no
provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšanas.
Ir nepieciešams grozīt arī ECHA pašreizējo Finanšu regulu, lai Aģentūra varētu saglabāt saprātīgu
apjomu rezervju, kas iegūtas no nodevu un maksājumu ieņēmumiem katrā konkrētā gadā, un šīs
rezerves izmantos, lai kompensētu zemākus ieņēmumus no maksājumiem turpmākajos gados.
2009. gada laikā jādefinē pasākumi šādu rezervju izmantošanai un jāīsteno tie.
Attiecībā uz iepirkumiem un līgumu slēgšanu ECHA turpinās izmantot ārpakalpojumus daļai tās darba
pasākumu, lai nodrošinātu efektīvu REACH regulas īstenošanu. Pamatlīguma „par pakalpojumu
sniegšanu ar REACH regulas īstenošanu saistītos tehniskos, zinātniskos, veselības, vides un
sociālekonomiskos jautājumos”, kas stājās spēkā 2008. gada sākumā, termiņš beigsies 2012. gadā, un
jaunā konkursa procedūra tiks uzsākta jau ievērojamu laiku pirms šā datuma, ja gūtā pieredze būs
10
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pozitīvi vērtējama. Ar IKT izstrādi saistīto izaicinājumu risināšana un ECHA administratīvās
vajadzības joprojām radīs lielu nepieciešamību pēc efektīviem iepirkumu un līgumu slēgšanas
procesiem laikā no 2009. gada līdz 2012. gadam.
Paredzot, ka nepieciešamie cilvēku resursi būs pieejami, sākot ar 2009. gadu, iespējami veiksmīga
finanšu resursu izmantošana saskaņā ar ekonomikas, efektivitātes un lietderības principiem ir svarīgs
ECHA finanšu pārvaldības vispārīgais mērķis.
5.3.

Personāls un infrastruktūra
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- nodrošināt pietiekamu augstas kvalitātes personāla pieejamību, lai īstenotu ECHA mērķus,
savlaicīgi pieņemot darbiniekus un nepārtraukti attīstot jau esošo personālu;
- nodrošināt pareizu darba nolikumu ECHA personāla vadībai un administrācijai, tostarp
pienācīgu personāla pārstāvību;
- nodrošināt augstas kvalitātes darba vidi ECHA darbiniekiem un Komitejām saskaņā ar
augstākajiem veselības, drošības un apkārtējās vides standartiem;
- nodrošināt augsta līmeņa IT atbalstu administratīvajiem procesiem, lai panāktu maksimāli
augstu efektivitāti.

Personāls
ECHA personāla politika laikposmam no 2009. līdz 2011. gadam ir izklāstīta daudzgadu personāla
politikas plānā 2009.–2011. gadam. Plānā ir paredzēts, ka ar likumu noteiktais darbinieku skaits
palielināsies vairāk nekā divas reizes.
Pārskata periodā ievērojams darba apjoms tiks veltīts personāla administrācijas un pārvaldības
procedūru optimizēšanai un jo īpaši ar atbilstošu IKT risinājumu pieņemšanu, lai samazinātu
pieskaitāmās administratīvās izmaksas par pieaugošā personāla darbinieku skaita vadību. Prioritāti
piešķirs tiešsaistes lietojumprogrammas procedūras izstrādei/nodrošināšanai un īstenošanai, lai
pilnveidotu personāla atlasi.
2009. gadā tiks pabeigts Aģentūras personāla vadības nolikums, Valde pieņems noteikumus
civildienesta noteiktumu īstenošanai, tiks izveidotas oficiālās iestādes Aģentūras iekšējā sabiedriskā
dialoga nodrošināšanai, kā arī tiks izveidota Personāla komiteja. Visiem pagaidu darbiniekiem, kuri
pieņemti darbā ar sākotnējo līgumu pieciem gadiem, līdz trešā gada beigām būs jāizpilda rakstveida
pārbaudījumi.
Personāla komiteja atvieglos pasākumu nodrošināšanu personāla labklājības veicināšanai un
darbinieku un viņu ģimeņu integrēšanai jaunajā darba/dzīves vietā. Pirmie Aģentūras 2007. gadā
pieņemtie darbinieki varēs saņemt paaugstinājumu 2009. gadā, un, sākot ar 2009. gadu, ECHA ieviesīs
ikgadēju pārklasificēšanu, kas nodrošinās paaugstinājumus, ņemot vērā sasniegumus darbā.
Turpmāk tiks izstrādāta visaptveroša mācību programma, kas ietvers vispārīgas pamatprasmes,
piemēram, informācijas tehnoloģiju rīki, vadība un kontrole, kā arī valodu prasmes, lai nodrošinātu
nepārtrauktu karjeras izaugsmi visiem darbiniekiem, t.i., aptuveni 500 cilvēkiem līdz 2012. gadam.
Veicamo zinātnisko uzdevumu sarežģītības dēļ augstu prioritāti piešķirs mācībām darba vietā, lai
varētu efektīvi izmantot to darbinieku zināšanas, kuriem dalībai ECHA izveidē bija būtiska nozīme. Ar
darbu saistīto mācību grafiki tiks izstrādāti un īstenoti pēc vispārīgām sākotnējām mācībām visiem
jaunajiem darbiniekiem. Tas ļaus ECHA efektīvi izmantot resursus un veikt ilgtermiņa mācību
plānošanu.

26. lpp. no 30

Infrastruktūra
Infrastruktūras uzdevumi ietver Aģentūras telpu pārvaldību; ECHA šobrīd ir vienīgais īrētājs kopš
īpašnieks tās atbrīvoja 2008. gada septembrī. Jaunais ilgtermiņa nomas līgums nodrošina ilgtermiņa
stabilitāti attiecībā uz Aģentūras atrašanās vietu un ietver arī ēkas pirkšanas iespējas.
Kad īpašnieks atbrīvos telpas, būs jāuzsāk daudzas infrastruktūras darbības un renovācijas darbi, preču
un pakalpojumu iepirkuma procedūras, kas atbilstoši jāplāno un jāīsteno. Renovācijas darbi notiks
vairākos posmos atbilstoši nepieciešamībai iegūt papildu platības ECHA attīstības gaitā.
Konferenču centra darbība ECHA telpās ir plānota, sākot ar 2009. gada janvāri. Konferenču centra
telpām ir nepieciešami tehniskie speciālisti, kuri strādātu centrā un apkalpotu uzstādīto moderno
audiovizuālo aprīkojumu.
Ir jārūpējas par ilgtermiņa drošību ECHA. Aģentūra īstenos drošības pārbaudes atbilstoši ISO 27001
standartam, kā arī darbinieku veselības pārbaudes.
5.4.

Informācijas un sakaru tehnoloģijas
Galvenie mērķi 2009.–2012. gadam:
- izveidot, īstenot un uzturēt Aģentūras ieteikumus par tehniskās infrastruktūras,
lietojumprogrammu, datu struktūru, komerciālās darbības procesu un darba plūsmu
izstrādāšanu;
- ieviest, vecināt un precizēt labas vadības praksi IT projektu izpildē;
- maksimāli paaugstināt un nodrošināt nepārtrauktību, efektivitāti un augsta līmeņa drošību
visām IT atbalstītām komerciālajām darbībām.

IKT funkciju Aģentūrā piemēro plašam pakalpojumu lokam, un tā atbalsta daudzas komerciālās
vajadzības. Lai nodrošinātu darba procesu norisi bez papīra dokumentiem augstā datu drošības līmenī,
kā arī lai nodrošinātu iepriekšējās nodaļās aprakstītos IT rīkus, kuri kļūst aizvien nepieciešamāki, IKT
pakalpojumus iedala pamatgrupās pēc to veida: tehniskās infrastruktūras pārvaldība; darbību
uzraudzība; lielo projektu izpilde (vai atbalsts to izpildei); galveno un administratīvo
lietojumprogrammu pārvaldība, tostarp dokumentu pārvaldības sistēma; projektu vadības pakalpojumu
sniegšana un kvalitātes nodrošināšana projektu vadības praksē; drošības politikas uzraudzība un
īstenošana.
Ir paredzams, ka, sākot ar 2009. gadu, IKT funkcija vairāk būs vērsta uz REACH likumdošanas
atbalstam izmantoto tehnisko risinājumu integrēšanu un saskaņošanu. Tiem pieder pati REACH-IT
sistēma, visas starpposma lietojumprogrammas, ko izmanto kā rezerves plāna daļu, un papildus esošās
galvenās sistēmas (piemēram, IUCLID5, CSA/CSR, u. c.). 2009. gadā integrēšanas procesa pamatā tiks
veikta vispārējās REACH-IT struktūras pārskatīšana un saskaņošana kopā ar galvenās tehniskās
infrastruktūras un resursu (piemēram, datu centrs, datorkļūmju likvidēšana, procedūras, personāls)
nostiprināšanu un saskaņošanu. Drošos tīkla sakarus ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm
paplašinās, uzturēs un pārraudzīs saskaņā ar iedibināto drošības politiku un procedūrām. Drošos tīkla
sakarus ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm turpmāk pārskatīs un uzturēs kārtībā atbilstoši
ISO 27001 standartiem.
Sākot no 2009. gada, visus IT projektus, lietojumprogrammas un galvenās sistēmas pārvaldīs atbilstoši
Aģentūras standarta vadības procedūrām, un šādi tiks ievērota gan IKT vienības atbalsta un
uzturēšanas jauda, gan ECHA arhitektūras ieteikumi. Tīkla, sakaru, tehniskās infrastruktūras un
lietotāju atbalsta paplašināšana un turpmāka optimizēšana turpināsies, lai pielāgotu tos augošajam
Aģentūras darbinieku skaitam.
6.

PIELIKUMI
27. lpp. no 30

1. pielikums: REACH un KMI regulas galveno darba punktu pārskats 2009.–2012. gadam

2009.g.

2010.g.











2011.g.

2012.g.
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Regulā noteiktie galvenie darba punkti
Provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšana līdz 1. janvārim (28. panta 4. punkts)
Pirmie ECHA ieteikumi par vielu iekļaušanu licencēšanai paredzēto vielu sarakstā (XIV pielikums) līdz 1. jūnijam (58. panta 3. punkts)
VIII sadaļa „Ierobežojumi” un XVII pielikums ir piemērojami no 1. jūnija (141. panta 4. punkts)
(Komisijas apkopo XVII pielikuma uzskaiti līdz 1. jūnijam (67. panta 3. punkts) un iestrādā visus grozījumus Ķimikāliju ierobežojumu
direktīvā kopš EIF)
No 2009. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 1. jūnijam dalībvalstis drīkst pielāgot esošos un stingrākos ierobežojumus)
Direktīvas Nr. 76/769/EEK (Direktīvas par ierobežojumiem) atcelšana līdz 1. jūnijam
Pirmais reģistrācijas termiņš esošajām vielām >1000 t/g., R50/53 > 100 t/g. un CMR kat.1+2 līdz 2010. gada 1. decembrim (23. panta
1. punkts)
Pirmais dalībvalstu piecgadu ziņojums Komisijai par REACH darbību līdz 2010. gada 1. jūnijam (117. panta 1. punkts) – šajā piecgadu
ziņojumā iekļauti īstenošanas aspekti (127. pants)
Pārejas pasākumi saistībā ar ierobežojumu beigām 1. jūnijā (137. pants)
Paziņojumi par klasifikāciju un marķēšanu saskaņā ar 113. pantu, līdz 1. decembrim (116. pants)11
(XI sadaļa „C&L” kļūs par GHS regulas daļu pēc tās pieņemšanas (COM(2007)355 galīgās redakcijas 41. – 43. pants, 56. panta
11. punkts))
Paziņojumi par SVHC precēs no 1. jūnija, sešus mēnešus pēc vielas ievietošanas „kandidātu sarakstā” (7. panta 2. punkts)
Pirmais ECHA piecgadu ziņojums Komisijai par REACH darbību līdz 1. jūnijam (117. panta 2. punkts)
Pirmais ECHA trīsgadu ziņojums Komisijai par testēšanas metodēm un stratēģijām, neizmantojot dzīvniekus, līdz 1. jūnijam (117. panta
3. punkts)
Pirmais CRAP projekts dalībvalstīm līdz 1. decembrim (44. panta 2. punkts)
Ziņojums par drošu ķimikāliju izmantošanu (KMI regulas 36. panta a) punkts) līdz [trīs gadi pēc publicēšanas „Oficiālajā Vēstnesī” datuma]
Pirmais Eiropas Komisijas piecgadu vispārīgais ziņojums par REACH darbību un finansējumu alternatīvu testēšanas metožu izstrādei un
novērtēšanai jāpublicē līdz 1. jūnijam (117. panta 4. punkts) – šajā ziņojumā iekļauts COM pārskats par reģistrācijas prasībām ar bāzi
1 - 10t/g. iespējamiem tiesību aktu priekšlikumiem (138. panta 3. punkts)
COM pārskats par regulas jomu kā pamatu iespējamiem tiesību aktu priekšlikumiem līdz 1. jūnijam (138. panta 6. punkts)
ECHA pārskats līdz 1. jūnijam (75. panta 2. punkts)
Izpildes termiņš ECHA lēmumu projektiem par testēšanas priekšlikumiem reģistrācijām, kas saņemti līdz 1. decembrim, 1. decembrī
(43. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

KMI regulas 41. pants pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. pielikums: ECHA ieņēmumi un izdevumi, 2009.–20012.gads (tostarp personāla plāns)12

2009
Personāls
Darbības

3.0 Operatīvā darbība
(Vadība, saskaņošana un atbalsts)
3.1 .Reģistrācija un provizoriska reģistrācija
3.2. Novērtēšana
3.3. Licencēšana un ierobežojumi
3.4. Klasifikācija un marķēšana, SVHC
3.5. Konsultācijas un palīdzība
3.6. IT rīki darbībām

2010
Izdevumi (€ '000)

AD +
AST

Cits
personāls

kopā

26
22
45
8
18
34
21

3
2
2
1
1
6
1

29
24
47
9
19
40
22

3
2
5
1
2
4
2

387
803
489
051
219
672
569

18
16
13
13

2

20
16
17
13

2
1
1
1

336
869
985
518

I sleja

II sleja

Personāls

Izdevumi (€ '000)

AD +
AST

Cits
personāls

Kopā

I sleja

75
550
800
800
1 172
6 300

32
30
67
15
18
44
25

3
2
2
1
1
7
1

35
32
69
16
19
51
26

3 922
3 586
7 733
1 793
2 129
5 716
2 914

75
600
800
800
1 250
5 700

3 500
400
4 500
710

28
23
18
24

3

31
23
22
25

3 474
2 578
2 466
2 802

4 000
2 500
3 350
600

III sleja

II sleja

III sleja

4.0 ECHA iestādes un atbalsta darbības
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Sekretariāts
Komitejas un forums
Apelācijas padome
Saziņa (tostarp tulkojumi)
Attiecības ar ES un starptautiskās attiecības

4

5.0 Vadība, organizācija un resursi
5.1. ECHA vadība (tostarp valde + juridiskās
konsultācijas)
5.2. Budžets, finanses un iepirkumi
5.3. Personāls un infrastruktūra
5.4. IKT
KOPĀ

4
1

1 910
22

1

23

20
23
25

3
4
4

23
27
29

2
2
3
3

686
686
153
387

7 910
2 330

324

34

358

41 812

10 240

20 717

2 240
26

2

28

23
25
28

5
4
2

28
29
30

3 138
3 138
3 250
3 362

8 283
2 850

426

38

464

52 001

11 133

2009
Ieņēmumi (€ '000)

2010
Ieņēmumi (€ '000)

Nodevas un maksājumi
EK iemaksas
Trešās valstis (EBTA)
Citi (banku procenti, u. c.)

3 593
70 908
1 511
160

333 701
0
0
700

KOPĀ

76 172

334 401

Ieņēmumi

12

Jāņem vērā, ka 2009. gada budžeta aprēķini ir zemāki, nekā paziņots Komisijai un budžeta lēmējinstitūcijai provizoriskajā budžeta projektā 2009. gadam.

21 915

2011
Personāls
Darbības

3.0 Operatīvā darbība
(Vadība, saskaņošana un atbalsts)
3.1. Reģistrācija un provizoriska reģistrācija
3.2.Novērtēšana
3.3. Licencēšana un ierobežojumi
3.4. Klasifikācija un marķēšana, SVHC
3.5. Konsultācijas un palīdzība
3.6. IT-rīki darbībām

2012
Izdevumi (€ '000)

Personāls

Izdevumi (€ '000)

AD +
AST

Cits
personāls

KOPĀ

I sleja

32
31
69
17
18
53
25

3
2
2
1
1
8
1

35
33
71
18
19
61
26

3 764
3 549
7 636
1 936
2 043
6 560
2 796

75
700
800
800
1 210
4 250

32
31
69
17
18
53
25

3
2
2
1
1
6
1

35
33
71
18
19
59
26

3 974
3 747
8 062
2 044
2 157
6 699
2 952

75
1 100
800
800
1 160
3 500

35
27
25
25

4

39
27
26
29

4 194
2 904
2 796
3 119

6 045
500
2 600
643

35
27
25
25

3

38
27
27
29

4 315
3 066
3 066
3 293

8 305
600
2 400
690

II sleja

III sleja

AD +
AST

Cits
KOPĀ
personāls

I sleja

II sleja

III sleja

4.0 ECHA iestādes un atbalsta darbības
4.1. Sekretariāts
4.2. Komitejas un Forums
4.3. Apelācijas padome
4.4. Saziņa (tostarp, tulkojumi)
4.5. Attiecības ar ES un starptautiskās attiecības

1
4

5.0 Vadība, organizācija un resursi

2
4

2 188

5.1. ECHA vadība (tostarp, valde + juridiskās
konsultācijas)
5.2. Budžets, finanses un iepirkumi
5.3. Personāls un infrastruktūra
5.4. IST

24
25
30

3
5
4
2

KOPĀ

464

41

28

31

2 349
28

29
29
32

3 334
3 119
3 119
3 442

8 579
2 850

505

54 311

11 429

19 811

24
25
30

2
3
4
2

464

36

30
27
29
32

3 407
3 066
3 293
3 634

8 956
2 850

500

56 775

11 806

2011
Ieņēmumi (€ '000)

2012
Ieņēmumi (€ '000)

Nodevas un maksājumi
EK iemaksas
Trešās valstis (EBTA)
Citi (banku procenti, u. c.)

13 546
0
0
5 300

26 648
0
0
3 800

KOPĀ

18 846

30 448

Ieņēmumi

21 779

