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VALDES PRIEKŠVĀRDS
REACH regula ir visambiciozākais un vispusīgākais ķimikāliju tiesību akts visā pasaulē. Tās mērķis ir nodrošināt
trūkstošo informāciju par lielākās daļas ES tirgū esošo ķīmisko vielu īpašībām un ieviest stingrāku sistēmu, lai
samazinātu risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko izraisa bīstamās vielas. Regulas mērķis ir arī veicināt ES
ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju, veidojot stimulus jauninājumiem un novēršot iekšējā tirgus izkropļojumus.
REACH papildina CLP regula, kas nodrošina ES atbilstību globāli harmonizētajai sistēmai (GHS) attiecībā uz
ķīmisko vielu un maisījumu bīstamo īpašību paziņošanu, saskaņojot kritērijus to klasificēšanai, marķēšanai un
iepakošanai. Gan REACH, gan CLP regula skaidri nodod ķīmikāliju ražotājiem un importētājiem visu atbildību par
ķimikāliju iespējamās nelabvēlīgās ietekmes izpratni, lai tie pārvaldītu visus riska veidus, kas saistāmi ar attiecīgo
vielu lietošanas veidu, un sniegtu šo informāciju pircējiem un patērētājiem.
Laikā, kad tika gatavota šī daudzgadu darba programma, REACH regula jau bija spēkā gandrīz trīs gadus un
nozares uzņēmumiem jau gandrīz divus gadus bija jāpilda īpaši pienākumi. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA),
kas izveidota ar REACH regulu, ir izaugusi no neliela pamatpersonāla skaita līdz gandrīz 400 darbiniekiem, un tās
struktūras – Apelācijas padome, trīs zinātniskās komitejas un Ieviešanas forums – pilda pienākumus saskaņā ar
abām regulām. REACH un CLP ieviešanu nodrošina arī tīkli, kas veltīti riska paziņošanai, valstu palīdzības
dienestiem un drošības darbiniekiem. Valde, kas ir ECHA augstākā lēmumu pieņemšanas struktūra, vada ECHA un
citu tās struktūru darbību.
Pēdējie gadi ir attaisnojuši cerības, ka REACH un CLP regulas ieviešana būs reāls izaicinājums visām iesaistītajām
personām – nozares uzņēmumiem, dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Eiropas Komisijai un ECHA kā abu šo
regulu centrālajam koordinatoram. ECHA ir mācījusies arī no iepriekšējās reģistrācijas pieredzes un ir veikusi
iespējamību plānošanu attiecībā uz augsto neskaidrības līmeni par reģistrācijas dokumentāciju un klasificēšanas un
marķēšanas paziņojumu skaitu un laika grafiku, kas ir jāsaņem attiecīgi līdz 2010. gada 30. novembrim un
2011. gada 3. janvārim. Līdzīga neskaidrība valda arī attiecībā uz 2013. gada reģistrācijas termiņu. Tomēr Valde ir
pārliecināta, ka ECHA spēs sekmīgi atrisināt šīs neskaidrības.
Precīzam reģistrācijas pieteikumu skaitam, kas tiks iesniegts līdz 2010. gada novembra termiņam, būs izšķiroša
nozīme attiecībā uz ECHA darba slodzi un finansēm laikā no 2011. līdz 2013. gadam. Tādēļ daudzgadu darba
programmas pamatpieņēmumi būs rūpīgi jāpārskata 2011. gada sākumā, un ir iespējams, ka vajadzība pēc
personāla un piešķirtajiem resursiem turpmākos gados būtiski mainīsies. Turklāt vēl nav skaidrs, vai ieņēmumi, ko
veicinās dokumentāciju iesniegšana līdz pirmajam reģistrācijas termiņam, būs pietiekami – kā paredzēja Komisija –
lai finansētu visas Aģentūras darbības līdz 2014. gadam. Valde ir gatava palīdzēt ECHA attiecībā uz šo gaidāmo
pārskatīšanu un nepieciešamajām izmaiņām, kas būs jāveic 2011. gada darba programmā un tās attiecīgajā
atspoguļojumā nākamajā daudzgadu darba programmā.
Tāpat kā bija pirmajos ECHA pastāvēšanas gados, arī turpmāko gadu laikā ECHA darbs ir jāatbalsta ar
pārdomātiem zinātniekiem spriedumiem un teicamu tiesisko regulējumu – tas nozīmē, ka ir jāpulcina kopā labākie
zinātniskie un tehniskie speciālisti, lai varētu sekmīgi izmantot arvien pieaugošo augstas kvalitātes datu apjomu par
ķīmiskajām vielām. Vienlaikus Aģentūrai ir jādarbojas pilnīgi neatkarīgi. Augstas kvalitātes zinātne un patstāvība
nodrošina objektīvus un labi pamatotus atzinumus un lēmumus, kas ļaus ECHA nostiprināt savu pasaules līmeņa
reglamentējošas iestādes reputāciju.

IZPILDDIREKTORA PĀRSKATS
Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Daudzgadu darba programma 2011.–2013. gadam sniedz pārskatu par
Aģentūras darbību nākamo trīs gadu laikā. Detalizēts plāns ir iekļauts ECHA ikgadējā darba programmā, kas jau ir
sagatavota par 2010. gadu. Daudzgadu darba programma tiek mainīta katru gadu, un tās laika robežas tiek
pārceltas par vienu gadu tālāk.
Trīs gadu laikā kopš šīs aģentūras izveides 2007. gadā ECHA ir sekmīgi spērusi pirmos soļus, ieviešot jaunos ES
ķimikāliju tiesību aktus, un ir likusi būtiskus pamatus, lai izveidotu vispusīgu sistēmu ķīmiskā riska novērtēšanai un
pārvaldīšanai, un tā pasaulē būs vienīgā šāda sistēma. Šī daudzgadu darba programma tika sagatavota laikā, kad
pirmais reģistrācijas termiņš – 2010. gada 30. novembrī – vēl bija vairākus mēnešus tāla nākotne. Šobrīd ECHA
joprojām jārēķinās ar lielu neskaidrību, jo īpaši attiecībā uz reģistrācijas dokumentāciju skaitu, ko uzņēmumi
iesniegs līdz 2010. gada termiņam (un līdz nākamajam 2013. gada termiņam), un tas būs izšķirošs attiecībā uz
ECHA darba slodzi un finansēm 2011.–2013. gadā. Līdz ar to programma ir balstīta uz sākotnējiem skaitļiem, kas
raksturo galvenos operatīvos procesus (tie ir norādīti 3. pielikumā), kuri ir nedaudz precizēts Eiropas Komisijas
aplēšu atjauninājums, kas sagatavotas laikā, kad tika izstrādāta REACH regula. Jāpiebilst, ka gadījumā, ja
2010. gada reģistrācijas pieteikumu skaits būtiski pārsniegs minētās aplēses, ECHA būs jāpieprasa papildu štata
vietas, lai veiktu reģistrācijas dokumentāciju zinātnisko novērtējumu. Precīzāka plānošana būs iespējama tikai
2011. gada sākumā, kad šī daudzgadu darba programma nākamo reizi tiks regulāri atjaunināta.
Eiropas iestādes pašlaik apsver jaunus uzdevumus, ko uzdot ECHA, un tie ir jāņem vērā, gatavojot šo programmu.
Komisijas priekšlikums jaunai regulai par biocīdajiem produktiem 1 paredz, ka ECHA varētu uzņemties aktīvo
biocīdo vielu izskatīšanu un no 2013. gada pārņemt arī pieteikumus par biocīdo produktu licencēšanu. Lai attīstītu
nepieciešamo kompetenci un savlaicīgi koriģētu zinātniskos IT rīkus, ECHA ir iesniegusi Komisijai plānu, kā uzsākt
sagatavošanas darbu, lai izstrādātu paredzētos tiesību aktus jau no 2011. gada, nevis 2012. gada.
Aģentūras zinātniski tehnisko darbību nozīme vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas procedūru jomā
palielināsies 2011.–2013. gadā, un ar to sāks nodarboties lielākā daļa jauno zinātnisko darbinieku. Plašais
informācijas klāsts par katru vielu dokumentācijās, kas tiks iesniegtas līdz pirmajam reģistrācijas termiņam un
dokumentāciju vērtēšanas laikā, nodrošinās ECHA, dalībvalstīm un Komisijai daudz drošāku pamatu, lai varētu
sniegt priekšlikumus un pieņemt lēmumus par iedarbīgiem riska pārvaldības instrumentiem, kas paredzēti REACH
regulā. ECHA īpaši uzsvērs šo centienu atbalstīšanu – arī nodrošinot iespējamo vielu vērtēšanas uzsākšanu
2012. gadā – un vienlaikus sniegs labākās iespējamās konsultācijas uzņēmumiem, lai nodrošinātu to rīcībā esošo
ķimikāliju drošu lietošanas veidu.
REACH sekmīga ieviešana ir atkarīga no uzticībā balstītas sadarbības starp ECHA un tās institucionālajiem
partneriem, kā arī visām iesaistītajām personām un interešu grupām. Tādēļ ļoti priecāsimies saņemt Jūsu
atsauksmes par šo daudzgadu darba programmu, kuru publicēs Aģentūras tīmekļa vietnē: www.ECHA.europa.eu.
Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs!
Patiesi ceru, ka pirmā ECHA daudzgadu darba programma būs interesanta un noderīga.

Geert Dancet
Izpilddirektors
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Daudzgadu darba programma
2011.–2013. gadam

1. IEVADS
2007. gada 1. jūnijā dibinātā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ieņem centrālo vietu jaunajā
ķīmiskas vielas reglamentējošā sistēmā Eiropas Savienībā, kas izklāstīta REACH regulā 2 .
Kopš 2008. gada tai ir bijusi arī būtiska nozīme attiecībā uz jauno Regulu par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP 3 ). Šie tiesību akti ir tieši piemērojami
visās dalībvalstīs, un tos nav nepieciešams transponēt valstu tiesību aktos. Abām regulām ir
jāsniedz ieguldījums, īstenojot Stratēģisko pieeju ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā
līmenī (SAICM), ko pieņēma 2006. gada 6. februārī Dubaijā. REACH un CLP sistēmas mērķis
ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni iedzīvotāju veselībai un apkārtējai videi un atvieglot
brīvu vielu apriti vienotā tirgū. Turklāt REACH regula veicina alternatīvas metodes
eksperimentos ar dzīvniekiem, lai novērtētu ķīmisko vielu izraisītos draudus, un uzlabo
konkurētspēju un jauninājumus. REACH regula ir balstīta uz principu, ka ražotāji, importētāji un
pakārtotie lietotāji ir atbildīgi, lai nodrošinātu to, ka viņi izgatavo, laiž tirgū vai lieto vielas, kas
nelabvēlīgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. Tās pamatā ir piesardzības princips.
No praktiskā viedokļa raugoties, ir gaidāms, ka REACH regula labos zināšanu trūkumu par tām
ķīmiskajām vielām, kas tika ieviestas Eiropas tirgū pirms 1981. gada. Tā padara šo vielu riska
pārvaldību daudz efektīvāku un paātrina drošu un novatorisku ķīmisko vielu izplatīšanu tirgū, jo
īpaši nododot uzņēmumiem iestāžu pamatošanas pienākuma nastu attiecībā uz risku
noteikšanu un kontroli.
Veiksmīgai REACH un CLP regulu īstenošanai Aģentūrai ir nepieciešams labi darboties, un tai
ir 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 un CLP regulu darbība ir atkarīga arī no
institucionālajiem partneriem, ar kuriem ECHA sadarbojas, jo īpaši no ES dalībvalstīm un
Eiropas Komisijas, no vienas puses, un no nozares uzņēmumiem, no otras puses, lai pienācīgi
īstenotu šīs regulas. Patiesībā jau no paša sākuma REACH un CLP sistēmu uzticamību
noteiks, piemēram, ar resursu izvietošanu pietiekamā apjomā valstu līmenī un ar efektīvu un
taisnīgu ieviešanas politiku. Turklāt, kopš ECHA ir atbildīga par zinātnisko atzinumu
sagatavošanu Eiropas Komisijai, veiksmīga īstenošana būs atkarīga no šo procesu
uzsākšanas un pienācīgām turpmākajām darbībām, ko veiks Eiropas Komisija un/vai
dalībvalstis.
Šīs darba programmas plānošana ir balstīta uz sākotnējiem skaitļiem, kas norādīti
3. pielikumā, un tās ir atjauninātas Komisijas aplēses, kas tika sagatavotas, izstrādājot REACH
regulu. Jāuzsver, ka sākotnējie skaitļi joprojām ir lielā mērā neskaidri, tādēļ ir nepieciešama
darba apjoma pastāvīga uzraudzība un, iespējams, arī prioritāšu un resursu pārskatīšana
turpmākajos gados. Lielākā neskaidrība ir saistīta ar reģistrācijas dokumentāciju skaitu, ko
uzņēmumi iesniegs 2010. gada nogalē, un tam būs liela ietekme uz ECHA darba slodzi 2011.–
2013. gadā.
Papildus esošajām REACH un CLP regulām Komisija ir iesniegusi priekšlikumu par jaunu
regulu attiecībā uz biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu 4 . Piedāvātā regula paredz
ECHA papildu uzdevumus – un, proti, tiek piedāvāts, ka Aģentūra no 2013. gada pārņemtu
aktīvo biocīdo vielu izskatīšanu un pieteikumu izskatīšanu par biocīdo produktu licencēšanu.

2

Regula (EK) Nr. 1907/2006.
Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada nogalē pieņēma CLP regulu (Nr. 1272/2008) par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un tā stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī. Eiropas Savienībā tā īsteno
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, sākot no 2010. gada 1. decembra, pakāpeniski atcels Direktīvu 67/548/EEK
un 1999/45/EK attiecībā uz vielām un 2015. gada 1. jūnijā – attiecībā uz maisījumiem.
4
COM(2009)267.
3
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Ja ECHA šim nolūkam saņemtu papildu finansējumu, tā no 2011. gada varētu sākt personāla
darbā pieņemšanu, savu IT rīku pielāgošanu un kompetences attīstīšanu saistībā ar šo regulu.
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2. EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA 2011.–2013. GADĀ
2.1. ECHA misija
ECHA misija ir:
• pārvaldīt visus REACH un CLP uzdevumus, izpildot vai koordinējot nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotu ieviešanu Kopienas līmenī;

• sniegt dalībvalstīm un Eiropas iestādēm labākos iespējamos zinātniskos
padomus par ķīmisko vielu lietošanas veida drošību un sociālekonomiskajiem
aspektiem.
Tas tiks panākts, nodrošinot ticamu un saskanīgu lēmumu pieņemšanas procesu,
izmantojot vislabākās iespējamās zinātniskās, tehniskās un reglamentējošās jaudas, lai
panāktu atbilstību REACH un CLP regulām.

ECHA palīdz sasniegt REACH un CLP regulu mērķus un šādi nodrošina augstu veselības un
apkārtējās vides aizsardzības līmeni, turklāt vienlaicīgi sekmējot jauninājumus 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, dalībvalstis, plaša sabiedrība un ieinteresētās puses uzticas
Aģentūrai. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt tās neatkarību, augstas zinātniskās,
tehniskās un reglamentējošās spējas, kā arī pārskatāmību un efektivitāti.” 5 Turklāt Aģentūrai
“būtu jānodrošina, ka testu ar dzīvniekiem samazināšana ir galvenais apsvērums, izstrādājot
un atjauninot norādījumus ieinteresētajām pusēm, kā arī pašas Aģentūras procedūrās” 6 .
Tādēļ ECHA pamatmērķis ir nodrošināt ticamu un pareizu lēmumu pieņemšanas procedūru
REACH un CLP regulu 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.

ECHA var saņemt papildu uzdevumus, kas papildina tās pašreizējo misiju, piemēram, tos, ko
paredz piedāvātā Komisijas regula par biocīdajiem produktiem. Šie uzdevumi ietvertu aktīvo
biocīdo vielu izskatīšanu un pieteikumu izskatīšanu par biocīdo produktu licencēšanu no
2013. gada un liktu ECHA sākt īpašu personāla darbā pieņemšanu un konkrētas kompetences
attīstīšanu no 2011. gada un turpmāk. Tomēr jebkuros Aģentūras papildu uzdevumos ir jāņem
vērā plašais pasākumu loks un stingrie atbilstības termiņi, kas izklāstīti REACH un CLP regulā,
kuru noteikumi ECHA ir jāievēro vispirms.

5
6

REACH regulas 95. apsvērums.
REACH regulas 47. apsvērums.
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2.2. ECHA vīzija
ECHA vīzija ir kļūt par starptautiski atzītu aģentūru jebkuros jautājumos saistībā ar
rūpniecisko ķīmisko vielu drošību, kā arī uzticamas un augstas kvalitātes informācijas
avotu par ķīmiskajām vielām visu pilsoņu interesēs.
ECHA būs reglamentējoša paraugiestāde un piesaistīs ļoti motivētus un talantīgus
darbiniekus, izmantojot visjaunākās administratīvās prakses un personālvadības
politiku. Nozares uzņēmumiem ir jāuztver ECHA kā uzticams partneris, kas
nepieciešamības gadījumā sniedz padomu un palīdzību.

Īstermiņā ECHA darbosies kā starpnieks starp visām ieinteresētajām pusēm, uz kurām
attiecas REACH un CLP regulas. Tā sniegs ieteikumus ražotājiem, importētājiem un ķīmisko
vielu lietotājiem, lai palīdzētu viņu pienākumu izpildē, un būs efektīvs ar ķīmiskajām vielām
saistīto zināšanu kontaktpunkts Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, dalībvalstīm, nozares
pārstāvjiem, citām iesaistītajām personām un plašākai sabiedrībai. Efektīvas saziņas un
sadarbības ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm (MSCA) uzlabošanai tiks piešķirta liela
prioritāte, lai varētu izmantot to augsti kvalificētos zinātniskos un tehniskos resursus. Ciešas
sadarbības un regulāras viedokļu apmaiņas ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju
nodrošināšana ir vēl viens būtisks aspekts.
ECHA vidēja termiņa mērķis ir panākt, ka Eiropā un citur valstu valdības izmanto ES ķīmisko
vielu reglamentējošo sistēmu kā standartu. Aģentūrai būs galvenā starptautiskā loma, jo ir
paredzams, ka tās datu bāzēs būs vairāk informācijas nekā jebkurai citai līdzīgai
reglamentējošai iestādei pasaulē. Aģentūra kļūs par uzraugu arvien lielākam datu apjomam,
kas nonāks tās rīcībā attiecībā uz ķimikāliju īpašībām un to lietošanas veidiem, un tā padarīs
šo informāciju iespējami viegli pieejamu, lai to varētu tieši izmantot visas ieinteresētās puses,
vienlaikus aizsargājot konfidenciālo informāciju, kā to paredz tiesību akti.
Pēc attiecīga lūguma un ar Eiropas Komisijas piekrišanu ECHA arī plaši atbalstīs Eiropas
Savienības starptautisko saistību izpildi ECHA darbības jomās.
Turklāt Aģentūra jo īpaši pievērsīs uzmanību zinātniskās informācijas pieejamības
nodrošināšanai pētniecībai un labas saziņas veidošanai ar zinātnisko sabiedrību, lai
nodrošinātu, ka no REACH regulas izrietošās pētniecības vajadzības tiek pareizi izziņotas un
no zinātniskās sabiedrības tiek saņemta jaunākā informācija.
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2.3. ECHA vērtības
ECHA ir mūsdienīga publiskās pārvaldes iestāde, kuras vērtības ir pārredzamība,
objektivitāte, atbildība un efektivitāte; tā pārvaldīs REACH un CLP darbības drošā,
profesionālā un uz zinātniskiem pamatiem balstītā veidā.
ECHA īpaši 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 apkārtējai videi nekaitīgu politiku.

Šie principi ir atspoguļoti ECHA iekšējos noteikumos un procedūrās, tostarp Valdes, komiteju
un foruma nolikumā, ECHA labas administratīvās rīcības kodeksā, ECHA saziņas stratēģijā un
ECHA pārredzamības noteikumos. Visām iesaistītajām pusēm, uz kurām attiecas REACH
regula, ir jābūt iespējām piekļūt informācijai un saņemt palīdzību. Aģentūra pievērš īpašu
uzmanību MVU, informējot par REACH un CLP regulām un atbalstot to īstenošanu.
ECHA ir Eiropas Savienības iestāde, kas uzskatāma par modernu sabiedrisko pakalpojumu
aģentūru ar augstiem standartiem. Tā vēlas būt atzīta kā pievilcīga darbavieta un izcils darba
devējs, kam rūp darbinieku labklājība.

2.4. ECHA galvenās prioritātes 2011.–2013. gadā
ECHA ir apzinājusi problēmas turpmākajiem gadiem un pieņēmusi attiecīgus lēmumus par
prioritātēm. Šīs prioritātes ir jāskata ECHA tiesību kontekstā. REACH regulā izklāstīto
starpposma rezultātu pārskats ir pievienots šīs daudzgadu darba programmas pielikumā
(1. pielikums). Turpmāk norādītās galvenās prioritātes atspoguļo arī gaidāmās izmaiņas ECHA
darbību virzībā, galvenokārt attiecībā uz darba slodzi.
Galvenās prioritātes 2011.–2013. gadā:
•

2011. gada sākumā ECHA pabeigs apstrādāt reģistrācijas pieteikumus, kas iesniegti
saskaņā ar REACH regulu, un CLP paziņojumus, kas iesniegti līdz 2010./2011. gada
termiņiem, pēc tam uzmanība tiks pārorientēta uz to reģistrācijas pieteikumu sekmīgas
pieņemšanas nodrošināšanu, kas tiks iesniegti līdz otrajam termiņam 2013. gada jūnijā.
Pirms šā termiņa ECHA atjauninās savas vadlīnijas, IT rīkus un palīdzības dienesta
darbu, lai palīdzētu uzņēmumiem labāk izpildīt reģistrācijas un datu kopīgošanas
uzdevumus un iesniegt augstas kvalitātes reģistrācijas dokumentācijas;

•

no 2011. gada un turpmāk ECHA pievērsīsies vērtēšanas pasākumiem, lai iekļautos
testēšanas priekšlikumu novērtēšanas termiņā un sasniegtu minimālo 5 % mērķi
attiecībā uz reģistrācijas pieteikumu atbilstības pārbaudēm katrā tonnāžas diapazonā.
Turklāt ECHA atbalstīs vielu novērtēšanas sekmīgu uzsākšanu dalībvalstu
kompetentajās iestādēs. Šie novērtējumi var rosināt vajadzību pēc papildu informācijas,
kas jāiesniedz reģistrētājiem, un vēlāk arī pēc papildu riska pārvaldības pasākumiem
attiecībā uz konkrētām bīstamām vielām;

•

ECHA nodrošinās licencēšanas procesu netraucētu norisi, šim nolūkam ik pēc diviem
gadiem atjauninot īpaši bīstamo kandidātvielu sarakstu un katru gadu sniedzot Eiropas
Komisijai ieteikumu par licencēšanas sarakstu. ECHA nodrošinās Komisijai pietiekamu
pamatojumu, lai tā varētu pieņemt lēmumus par licenču piešķiršanu vai atteikšanu,
gādājot par nozares uzņēmumu pieteikumu efektīvu izskatīšanu un sniedzot
savlaicīgus un augstas kvalitātes atzinumus ar savu zinātnisko komiteju starpniecību;
5
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•

ECHA iesniegs Komisijai pirmo lēmumprojektu par ierobežojumiem un cer pakāpeniski
palielināt jauno priekšlikumu skaitu pēc reģistrācijas termiņa 2010. gada novembrī.
Turklāt ECHA izstrādās sistēmu, kā veicināt dalībvalstu darbu ierobežošanas vajadzību
apzināšanā;

•

ECHA būtiski paplašinās pieejamību savai tīmekļa vietnei, kurā ir informācija par
ķīmisko vielu īpašībām un lietošanas veidiem, kas iesniegta reģistrēšanas gaitā, kā arī
publicēs CLP paziņojumu sarakstu un nodrošinās konfidencialitātes pieprasījumu
pienācīgu izvērtēšanu;

•

veicinot foruma darbību, ECHA atbalstīs nacionālās ieviešanas iestādes efektīvā
REACH un CLP regulu prasību ieviešanā, lai ķimikālijas, kas atrodas apritē vienotajā
Eiropas tirgū, atbilstu REACH un CLP prasībām;

•

ECHA sekmēs REACH regulas pārskatīšanu, kas Komisijai ir jāīsteno līdz 2012. gada
1. jūnijam, un palīdzēs Komisijai jebkurās iespējamās turpmākās darbībās;

•

ja Komisija piešķirs finansējumu, ECHA no 2011. gada sāks gatavoties jaunās biocīdo
produktu regulas ieviešanai, kas pašlaik ir koplēmuma procesā un paredz, ka Aģentūrai
ir jāsāk darbs šajā jomā 2013. gada janvārī.
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3. REACH UN CLP PROCESU ĪSTENOŠANA
3.1. Pirmā darbība – reģistrācija, datu kopīgošana un izplatīšana
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Nodrošināt, lai uzņēmumi iespējami efektīvi spētu izpildīt savus reģistrācijas un
paziņošanas pienākumus, un stimulēt augstas kvalitātes reģistrācijas dokumentāciju
iesniegšanu, lai nodrošinātu labu pamatu turpmākam darbam, piemēram, vērtēšanai.
• Novērst gaidāmos darba slodzes sastrēgumus, ko radīs reģistrācijas un paziņošanas
termiņi, kas iekrīt šajā periodā.
• Iespēju robežās nodrošināt, lai vielu identitāte iesniegtajās dokumentācijās būtu
pareiza un tādējādi vielu informācija un reglamentējošās darbības būtu mērķtiecīgas,
kā arī lai nozares uzņēmumi un iestādes tās labi izprastu.
• Pastāvīgi atjaunināt informācijas datu bāzi par ķīmisko vielu īpašībām un nodrošināt
šīs informācijas publisku pieejamību internetā.

3.1.1. Reģistrācija
REACH regulas pamatprincips ir tāds, ka atbildība par vielas radīto risku apzināšanu un
pārvaldību gulstas uz uzņēmumu, kas šo vielu ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. Tādēļ
reģistrēšanas noteikumi ražotājiem un importētājiem, kuru gada laikā vienā uzņēmumā
saražotās vai importētās vielas daudzums ir viena tonna vai lielāks, liek kolektīvi vākt vai radīt
datus par katru vielu un veikt savā ražotnē pienācīgus riska pārvaldības pasākumus, kas
jāiesaka arī klientiem. Attiecībā uz vielām, kas saražotas vai importētas daudzumos, kas lielāki
par desmit tonnām gadā, uzņēmumiem ir jāaizpilda arī ķīmiskās drošības pārskati, kuros
iekļauj iedarbības scenārijus, kas ļauj precīzāk aplēst riskus un riska pārvaldības pasākumus.
Šī informācija ir jāieraksta reģistrācijas dokumentācijā un jāiesniedz ECHA; pēc tam Aģentūra
pārbauda sniegtās informācijas pilnīgumu un atbilstošā maksājuma nomaksu, pirms piešķir
reģistrācijas numuru.
Papildus reģistrācijas pienākumiem, kas attiecas uz vielām kā tādām vai maisījumos, ir arī
reģistrācijas pienākums attiecībā uz vielām izstrādājumos, ja ir paredzēts šīs vielas emitēt
parastos un pārskatāmos lietošanas apstākļos, vai pēc ECHA lūguma – ja Aģentūrai ir pamats
aizdomām, ka kāda viela tiek emitēta no izstrādājuma un tādēļ izraisa potenciālu risku cilvēku
veselībai vai apkārtējai videi. No 2011. gada izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem būs arī
jāinformē ECHA, ja izstrādājums saturēs vielu, kas iekļauta īpaši bīstamu kandidātvielu
sarakstā, kuras var būt jālicencē, ja vien ražotājs vai importētājs nevar izslēgt iedarbību 7 .
Turklāt ECHA ir jāapstrādā paziņojumi par pagaidu atbrīvojumiem no reģistrācijas attiecībā uz
vielām, kas izmantotas uz produktiem un procesiem orientētā pētniecībā un attīstībā (PPORD),
un tā var pieprasīt papildu informāciju vai izvirzīt priekšnosacījumus, lai nodrošinātu, ka viela
tiek apstrādāta saprātīgā mērā kontrolētos apstākļos.
Reģistrācija saskaņā ar REACH sākās 2008. gada 1. jūnijā; tomēr šī regula veido pārejas
režīmu vielām, kuras 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 aktiem 8 . Šīs vielas ir pazīstamas kā “esošās vielas”, un to reģistrācijai ir
7

No 2011. gada 1. jūnija visiem izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem būs pienākums paziņot ECHA, ja
“kandidātu sarakstā” iekļautā SVHC būs atrodama šajos izstrādājumos tādā apjomā, kas pārsniedz noteikto.
8
Direktīva 67/548/EEK.
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paredzēti vēlāki termiņi (2010., 2013. un 2018. gads) atkarībā no saražotās vai importētās
tonnāžas un īpašiem apdraudējumu rādītājiem. Lai varētu izmantot pārejas režīma
priekšrocības, esošās vielas bija iepriekšēji jāreģistrē laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz
1. decembrim. Jaunās vielas un tās esošās vielas, kas netika iepriekšēji reģistrētas, nevar
ražot, importēt vai laist tirgū, ja nav sekmīgi iesniegta reģistrācijas dokumentācija.
ECHA uzsāks darbību 2011. gadā īsi pēc pirmā reģistrācijas termiņa, kas noteikts 2010. gada
30. novembrī attiecībā uz liela apjoma vielām – 1000 tonnu gadā vai vairāk – un attiecībā uz
dažām bīstamu vielu kategorijām. Programmas sagatavošanas laikā ECHA, balstoties uz
iepriekšējās reģistrācijas datu analīzi, paredzēja, ka līdz 2010. gada 30. novembra termiņam
saņems reģistrācijas pieteikumus par apmēram 9200 vielām. Tā kā šo vielu reģistrācijas
pieteikumu skaits lielā mērā nebija nosakāms, ECHA izstrādāja šo darba programmu,
balstoties uz Komisijas sākotnējām aplēsēm par 25 000 reģistrācijas pieteikumu 2010. gadā,
bet sagatavoja arī iespējamību plānus, kā apstrādāt līdz pat 75 000 reģistrācijas pieteikumu.
ECHA plāno saņemt līdz pat 70 % kopējā reģistrācijas pieteikumu skaita pēc 2010. gada
1. oktobra, t. i., pēdējos divos mēnešos pirms termiņa iestāšanās. Šie reģistrācijas pieteikumi ir
jāapstrādā līdz 2011. gada 28. februārim.
Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, ECHA plānošanā ņēma vērā, ka liela daļa šo reģistrācijas
pieteikumu tiks atzīti par nepilnīgiem un tos būs nepieciešams iesniegt atkārtoti, organizējot
pilnīguma pārbaudes otro kārtu, pirms būs iespējams piešķirt reģistrācijas numuru. Tādēļ
pilnīguma pārbaudes darbs, kas izrietēs no pirmā reģistrēšanas termiņa, 2011. gadā var krietni
ieilgt.
Lielais lēmumu skaits, kas attiecībā uz tehnisko pilnīgumu būs jāpieņem ap to laiku, kad
iestāsies pirmais un otrais reģistrēšanas termiņš, var radīt daudzas apelācijas. Kad Juridiskajai
nodaļai būs jāgatavojas aizstāvībai ECHA vārdā, būs nepieciešama palīdzība no Iesniegumu
nodaļas.
ECHA analizēs informāciju no reģistrācijas dokumentāciju pirmā viļņa, kas noderēs pārskatu
gatavošanai, piemēram, par reģistrēto vielu veidiem, alternatīvu metožu izmantošanu
informēšanas prasību izpildē un eksperimentālās informācijas pieejamību par galīgajiem
parametriem. Šī informācija tiks iekļauta pirmajā ECHA ziņojumā Komisijai par REACH
piemērošanu, kas jāiesniedz 2011. gada 1. jūnijā.
ECHA 2011. gadā arī apkopos mācības, kas gūtas no pirmā reģistrācijas termiņa, un pārskatīs
atbalsta mehānismus, lai palīdzētu potenciālajiem reģistrētājiem, uz kuriem attiecas termiņš
2013. gada 31. maijā, kas saistāms ar pārējām vielām, kuras gada laikā vienā uzņēmumā
saražotas vai importētas daudzumos no 100 līdz 1000 tonnām. 2011. gada laikā ECHA izlases
veidā analizēs arī to uzņēmumu deklarācijas, kuri pieprasīs un saņems MVU atlaides attiecībā
uz iepriekšējā reģistrācijas periodā samaksātajām maksām.
Saskaņā ar Komisijas sākotnējām aplēsēm, kas iekļautas REACH regulas priekšlikumā, ECHA
saņems vismaz 20 000 reģistrācijas pieteikumu laikā no 2011. līdz 2013. gadam. Starp tiem
būs esošo reģistrācijas pieteikumu atjauninājumi (apmēram 10 % gadā) un katru gadu arī
vairāki simti reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz jaunām vielām. ECHA pārskatīs aplēses par
reģistrācijas pieteikumu skaitu, kas šajā periodā tiks saņemts katrā gadā; to var būt ievērojami
vairāk, ja daudzi uzņēmumi, kas pārdod vielas, par kurām attiecīgā foruma informācijas
apmaiņai par vielām (skatīt turpmāk) dalībnieki jau būs reģistrējuši dokumentācijas līdz
2010. gada termiņam, nolems reģistrēt šīs vielas agrāk, lai savlaicīgi saņemtu reģistrācijas
numurus, lai gan viņu termiņš būs tikai 2013. vai 2018. gadā.
Paziņošana par vielām izstrādājumos, kas iekļautas “kandidātvielu” sarakstā un atbilst tiesību
aktos noteiktajiem kritērijiem, sāksies 2011. gadā. Komisijas sākotnējās aplēses bija tādas, ka
ECHA varētu saņemt aptuveni 70 šāda veida paziņojumus katru gadu.
Paredzams, ka 2011.–2013. gadā darbs, kas saistīts ar PPORD, paliks tādā pašā līmenī visā
šajā laikposmā; ik gadu tiks apstrādāti vairāki simti paziņojumu, un tikai dažiem no tiem
(gaidāms, ka apmēram 10 %) būs nepieciešami juridiski saistoši lēmumi, lai pieprasītu
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paziņotājam sniegt papildu informāciju un, iespējams, arī izvirzītu priekšnosacījumus.
Paziņotāji 2013. gadā var sākt pieprasīt ECHA pagarināt viņu 2008. gada paziņojumus, un tas
palielinās ikgadējo paziņojumu kopskaitu.

3.1.2. Datu kopīgošana
Lai reģistrētu vielas, ir jāiesniedz pieejami un atbilstoši dati par to raksturīgajām īpašībām un
lietošanas veidiem, un, kad dati nav pieejami, tie ir jārada, vajadzības gadījumā veicot
testēšanu. REACH regula paredz vairākus noteikumus, kas atvieglo dalīšanos ar datiem starp
reģistrētājiem, lai samazinātu izmaksas, novērstu eksperimentu ar dzīvniekiem dublēšanos un
atvieglotu vielu vispārējo klasificēšanu un marķēšanu. Datu kopīgošana ir obligāta pētījumos,
kas paredz eksperimentus ar mugurkaulniekiem.
Attiecībā uz esošām vielām ir izveidota iepriekšējās reģistrācijas sistēma, lai nozares
uzņēmumi varētu izmantot reģistrācijas pārejas režīma priekšrocības un lai vienas vielas
reģistrētāji varētu sazināties un izveidot forumu informācijas apmaiņai par vielām (SIEF), kura
ietvaros viņi var sadarboties, iegūt pārskatu par pieejamajiem pētījumiem, vienoties par jaunu
testēšanas datu radīšanu un kopīgi sagatavot reģistrācijas pieteikumu. SIEF tiek veidots bez
ECHA līdzdalības. Tomēr, lai atvieglotu šo procesu, ECHA uztur IT sistēmu, kurā vienas un tās
pašas esošās vielas iepriekšējie reģistrētāji var atrast viens otra kontaktinformāciju drošajās
“pirms SIEF” tīmekļa lappusēs. Trešās personas, kuru rīcībā ir informācija par šīm vielām, var
darīt zināmu savu informāciju atbilstošajās “pirms SIEF” tīmekļa lappusēs, ja tās plāno dalīties
ar saviem datiem.
Iepriekšējā reģistrācija notika no 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim, bet vēl vienu gadu
pirms attiecīgā iesniegšanas termiņa tā paliek atklāta uzņēmumiem, kuri pirmo reizi saražojuši
vai importējuši esošās vielas daudzumos, kas gada laikā ir vienādi vai lielāki par vienu tonnu.
Šiem uzņēmumiem tad ir iespēja pievienoties esošajiem SIEF, lai piedalītos kopīgā
reģistrācijas pieteikumā.
Laikā no 2011. līdz 2013. gadam ECHA turpinās apstrādāt šo “novēlotos” iepriekšējās
reģistrācijas pieteikumus, atbilstoši atjauninot iepriekšēji reģistrēto vielu sarakstu un vajadzības
gadījumā atbalstot (pirms)SIEF darbības. Jāņem vērā arī apstāklis, vai SIEF veidošanu var
veicināt, izmantojot mācības, kas iegūtas 2008. gada iepriekšējās reģistrācijas perioda laikā un
vēlākajā 2010. gada reģistrācijas periodā.
Attiecībā uz jaunām vielām un tām esošajām vielām, kas nav tikušas iepriekšēji reģistrētas,
ECHA datu kopīgošanu atvieglos pirms reģistrācijas veikta aptauja. ECHA paredz, ka katru
gadu tiks saņemti aptuveni 1500 pieprasījumi.
Ja neizdosies panākt vienošanos par pētījuma kopīgošanu, atsevišķos 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.
Ņemot vērā REACH vispārējo mērķi novērst nevajadzīgus eksperimentus ar dzīvniekiem, šāda
izvēle ir ļoti maz iespējama jautājumā par eksperimentiem ar (mugurkaulnieku) dzīvniekiem.
Programmas sagatavošanas laikā ECHA pieņēma, ka datu kopīgošanas lēmumu skaits būs
neliels 2011. un 2012. gadā, bet pieaugs līdz diezgan lielam skaitam 2013. gadā.
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Lielais lēmumu skaits, kas attiecībā uz datu kopīgošanu būs jāpieņem ap to laiku, kad iestāsies
pirmais un otrais reģistrēšanas termiņš 2010. un 2013. gadā, var radīt daudzas apelācijas. Kad
Juridiskajai nodaļai būs jāgatavojas aizstāvībai ECHA vārdā, būs nepieciešama palīdzība no
Datu kopīgošanas nodaļas.
Vielas identitātes izpratne ir svarīgs uzdevums, kas lielā mērā attiecas uz datu kopīgošanas
darbībām, bet ir nepieciešams arī citiem reģistrēšanas un paziņošanas veidiem, tostarp
priekšlikumiem par harmonizētu klasificēšanu un marķēšanu, kā arī licencēšanai un
ierobežojumu noteikšanai. Laikā no 2011. līdz 2013. gadam saglabāsies liela aktivitāte vielu
identificēšanas jomā.

3.1.3. Izplatīšana
Viens no ECHA uzdevumiem ir padarīt bez maksas internetā publiski pieejamu lielu
informācijas daļu par reģistrētajām vielām – tomēr izslēdzot informāciju, par kuru reģistrētājs ir
iesniedzis konfidencialitātes ievērošanas pieprasījumu, ja tas uzskatāms par pamatotu
saskaņā ar 118. panta 2. punktu.
Paredzams, ka informācijas par ķimikālijām publiskošana pozitīvi ietekmēs veselības un
apkārtējās vides aizsardzību Eiropā un visā pasaulē. Pēc pirmā reģistrācijas pieteikumu viļņa
2010. gadā ECHA būs savās datu bāzēs jāapkopo informācija par vielām, kas Eiropas tirgū
sastopamas lielos daudzumos, un vielām ar īpaši bīstamām īpašībām – jo īpaši ar
kancerogēnām, mutagēnām, reproduktīvai funkcijai toksiskām vai ūdens organismiem
toksiskām īpašībām.
Viena no galvenajām darbībām 2011. gadā būs 2010. gadā iesniegtās informācijas apstrāde,
novērtēšana, vai reģistrētāju dokumentācijās iekļautie konfidencialitātes ievērošanas
pieprasījumi ir pamatoti, un informācijas, tostarp klasificēšanas un marķēšanas saraksta,
publicēšana ECHA tīmekļa vietnē lietotājiem viegli uztveramā veidā. Tā kā reģistrācija atkal
sasniegs kulmināciju 2013. gada sākumā saistībā ar reģistrācijas termiņu 2013. gada
31. maijā, pārējā minētā gada daļā notiks intensīva izplatīšanas darbība. Visā šajā periodā
notiks arī tās informācijas izplatīšana, kas tiks iesniegta saistībā ar citiem REACH procesiem,
kas nav reģistrācija, vai izriet no iepriekšējiem tiesību aktiem, piemēram, riska novērtējuma
ziņojumi.
2010. gada jūlijā ECHA publicēs rīku, kas ļaus reģistrētājiem vēl pirms dokumentācijas
iesniegšanas pārliecināties, vai tā atbilst publicēšanas prasībām. Tas ļaus ECHA ievērojami
saīsināt informācijas izplatīšanas laiku, salīdzinot ar 2009.–2010. gada laikposmu. Turklāt
ECHA varēs izplatīt to informāciju, kurai netiks pieprasīta konfidencialitātes ievērošana
saskaņā ar 119. panta 2. punktu, pēc testēšanas priekšlikumu sabiedriskās apspriešanas, un
vienlaikus ECHA varēs noteikt prioritātes konfidencialitātes ievērošanas pieprasījumu
novērtēšanā attiecībā uz dokumentācijām ar testēšanas priekšlikumiem.
Publicētai informācijai tiks izveidotas saites ar ESAO eChemPortal (Vispārējo ķīmisko vielu
informācijas portālu), un tas ļaus lietotājiem vienlaicīgi veikt meklēšanu vairākās datu bāzēs,
kas visā pasaulē izveidotas valdību īstenoto ķīmisko izvērtējumu programmu vajadzībām.
Dalība eChemPortal ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu ECHA kā autoritatīva informācijas avota
statusu attiecībā uz ķīmiskajām vielām Eiropas Savienībā.
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3.2. Otrā darbība – vērtēšana
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Uzsākt atbilstības pārbaudes lielam skaitam dokumentāciju, kas reģistrētas
2010. gadā, lai sasniegtu minimālo atbilstības novērtēšanas mērķi 5 % apmērā no
visām dokumentācijām augstākajā tonnāžas diapazonā, kas reģistrētas līdz
2010. gada termiņam, un vajadzības gadījumā sagatavot zinātniski pamatotus un
juridiski pareizus lēmumprojektus, lai mudinātu uzņēmumus iesniegt labas
kvalitātes dokumentācijas.
• Nodrošināt, lai visi testēšanas priekšlikumi, kas iekļauti reģistrācijas dokumentācijās
un iesniegti 2010. gadā, tiktu izskatīti likumā noteiktajos termiņos un par tiem tiktu
pieņemti zinātniski pamatoti lēmumi.
• Sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt kritērijus prioritāro vielu noteikšanai un
nodrošināt, lai Kopiena pieņem elastīgu rīcības plānu, kas aizsāks vielu
novērtēšanu dalībvalstīs un atvieglos pirmo lēmumu pieņemšanu šajā jomā.
• Izmantot izveidotos tiešās saziņas ceļus ar nozares uzņēmumiem, lai apzinātu
galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi reģistrācijas dokumentāciju
iesniegšanā un atjaunināšanā.

REACH regula atsevišķi nodala dokumentācijas un vielas novērtēšanu. Dokumentācijas
vērtēšana sīkāk iedalās testēšanas priekšlikumu izskatīšanā un atbilstības pārbaudēs.
Vērtēšanas procesu vispārīgie rezultāti (raksturoti turpmāk) tiks iekļauti ikgadējā novērtējuma
ziņojumā par sasniegto, ko ECHA sniegs saskaņā ar REACH regulas 54. pantu. Šajā ziņojumā
tiks sniegti vispārīgi ieteikumi potenciālajiem reģistrētājiem, lai uzlabotu turpmāko reģistrācijas
pieteikumu kvalitāti, un pienācīga uzmanība tiks veltīta arī alternatīvu testēšanas un
novērtēšanas metožu izmantošanas iespējām un nosacījumiem, lai nepieļautu nevajadzīgus
eksperimentus ar dzīvniekiem gadījumos, kad var izmantot citas iespējas. Turklāt par
rezultātiem tiks ziņots iesaistīto personu pasākumos, semināros, faktu lapās un izmantojot
citus saziņas līdzekļus ar nozares pārstāvjiem. Tas veicinās REACH regulas vispārējos
panākumus un sekmēs vielu drošu lietošanu visā piegādes ķēdē, nodrošinot nepieciešamo
informāciju un nepieļaujot nevajadzīgus eksperimentus ar dzīvniekiem.

3.2.1. Dokumentācijas vērtēšana
Ļoti lielā iesniedzamo dokumentāciju skaita, informācijas apjoma, kas iekļauts katrā
dokumentācijā, un nepieciešamās ievērojamās zinātniskās un tehniskās kompetences dēļ
dokumentāciju novērtēšana ir viens no atbildīgākajiem ECHA uzdevumiem. Viens no
galvenajiem uzdevumiem laikā no 2011. līdz 2013. gadam būs to spēju izmantošana, kas tiks
attīstītas iepriekšējos gados, lai vērtētu dokumentācijas, kas tiks saņemtas līdz 2010. gada
novembra termiņam.
Ar pašlaik ieplānotajiem resursiem un balstoties uz pašreizējiem pieņēmumiem, ECHA cer, ka
laikā no 2011. līdz 2013. gadam katru gadu spēs veikt aptuveni 500 dokumentāciju
novērtēšanu. Tā kā testēšanas priekšlikumi ir jāizvērtē noteiktos termiņos, tiem tiks
nodrošināta prioritāte, bet pārējās jaudas tiks izmantotas atbilstības pārbaudēm.
Vērtējot dokumentācijas, ECHA sekretariāts izteiks zinātniskus apsvērumus. Šiem
apsvērumiem ir jābūt zinātniski pamatotiem, tādēļ to gatavošanai ir nepieciešami labi instruēti
un pieredzējuši darbinieki. Lai nodrošinātu zinātniski pamatotus vērtēšanas rezultātus, ir
nepieciešamas zināšanas daudzās zinātnes disciplīnās, piemēram, toksikoloģijā, ķīmijā,
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epidemioloģijā, arodhigiēnā, vides kaitējuma un ietekmes novērtēšanā, iedarbības
novērtēšanā, kā arī riska raksturošanā un pārvaldībā. Otrajā posmā zinātniskie slēdzieni par
reģistrācijas dokumentāciju atbilstību un CSR ar informēšanas prasībām ir jāpārveido
juridiskos dokumentos, kam nepieciešama papildu informācija no reģistrētāja. Šo juridiski
saistošo lēmumu pamatotība ir atkarīga no zinātniskā novērtējuma un tiesiskajiem
argumentiem.
Apjomīgās ķīmiskās vielas parasti ir visgrūtāk novērtēt, jo tām ir augstākas informēšanas
prasības un tās izmanto daudzos atšķirīgos veidos. Reģistrācijas dokumentācijām 2011. gada
sākumā tiks noteiktas prioritātes attiecībā uz testēšanas priekšlikumu izvērtēšanu un
atbilstības pārbaudēm. Ievērojot šīs prioritātes, galvenie uzdevumi būs vairāku simtu
dokumentāciju efektīvas apstrādes organizēšana. Vienlaikus ir jānodrošina zinātniskā kvalitāte
un tiesiskais pamatojums. Tas tiks panākts, stingri pievēršoties pamatuzdevumiem un
visefektīvākajā veidā izmantojot zinātniskās spējas un pieejamo juridisko palīdzību. Šis darbs
tiks novērtēts 2011. gada beigās, un vajadzības gadījumā tas tiks uzlabots, jo minētie
uzdevumi tiks turpināti arī 2012. un 2013. gadā.
Zinātnisko un administratīvo spēju papildu attīstīšana ir nepieciešama, lai tiktu galā ar
maksimālo darba slodzi laikā no 2011. līdz 2013. gadam. Ja līdz 2010. gada termiņam tiks
iesniegts ievērojami lielāks reģistrācijas dokumentāciju skaits, nekā paredzēts 2010. gada
darba programmā, ECHA būs jāpieņem darbā un jāapmāca vairāk darbinieku, lai izturētu
lielāku vērtēšanas darba slodzi. Visvairāk informācijas katrā dokumentācijā būs par lielā
apjomā ražotajām esošajām vielām, un ECHA cer, ka ievērojama šīs informācijas daļa nebūs
izveidota, izmantojot jaunāko standartizēto un kvalitātes ziņā nodrošināto testēšanas
metodoloģiju. Tas neizbēgami sarežģītu dokumentāciju vērtēšanu un izraisītu komplicētus un
zinātniski grūtus jautājumus. Tādēļ ECHA turpinās nostiprināt iekšējo zinātnisko kompetenci un
tīklus ar ārējiem ekspertiem, kā arī uzlabot stratēģijas efektīvu un iedarbīgu novērtējumu
veikšanai.
Lielais lēmumu skaits attiecībā uz vērtēšanu var radīt ari ļoti daudzas apelācijas. Kad
Juridiskajai nodaļai būs jāgatavojas aizstāvībai ECHA vārdā, būs nepieciešama palīdzība no
vērtēšanas nodaļām.
Testēšanas priekšlikumu novērtēšana
Reģistrētāji iesniedz testēšanas priekšlikumus ECHA savos reģistrācijas pieteikumos, ja viņi
atklāj datu trūkumu un citādi nevar izpildīt informēšanas prasības, kas minētas REACH regulas
IX un X pielikumā. ECHA izvērtē visus priekšlikumus, salīdzinot tos ar informēšanas prasībām,
kas norādītas šajos regulas pielikumos, lai nodrošinātu, ka piedāvātie testi rada ticamus un
atbilstīgus datus un tiek ņemta vērā visa pieejamā informācija. Šajā ziņā testēšanas
priekšlikumu izvērtēšana ir uzskatāma par atbilstības pārbaudes īpašu gadījumu.
Ja testēšanas priekšlikums attiecas uz pētījumu, kurā paredzēti eksperimenti ar
mugurkaulniekiem, ECHA nodod sabiedriskai apspriešanai informāciju par šo vielu un
attiecīgajiem bīstamības parametriem, kas minēti testēšanas priekšlikumā. Lai ECHA varētu
pieņemt lēmumu, tai ir jāapspriežas ar reģistrētājiem, kas iesnieguši testēšanas priekšlikumu,
dalībvalstu kompetentajam iestādēm un vajadzības gadījumā ar ECHA Dalībvalstu komiteju
(MSC). Ja Dalībvalstu komiteja nespēj vienoties, ECHA iesniedz lēmumprojektu Eiropas
Komisijai, kas pieņem lēmumu pēc papildu apspriešanās ar dalībvalstīm. Šāda procedūra ir
noteikta, lai nodrošinātu, ka esošo informāciju izmanto iespējami labāk un eksperimenti ar
dzīvniekiem tiek veikti tikai, kad ir panākta pilnīga vienprātība, ka šādi eksperimenti patiesi ir
vajadzīgi.
Esošo un jauno vielu testēšanas priekšlikumu novērtēšanas termiņi ir atšķirīgi. Līdz 2010. gada
30. novembrim reģistrētie priekšlikumi par esošām vielām (pirmais reģistrācijas termiņš šīm
vielām) ir jānovērtē līdz 2012. gada 30. novembrim. Priekšlikumi par jaunām vielām ir jānovērtē
sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas datuma.
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Noteicošais darba slodzes faktors testēšanas priekšlikumu izvērtēšanā ir to vielu skaits, kuru
ražošanas vai importēšanas daudzums pārsniedz 100 tonnu gadā, jo šīm vielām ir
nepieciešama testēšanas priekšlikumu iesniegšana saskaņā ar REACH regulas IX un
X pielikumu. Darba slodzes kulminācijas punkts testēšanas priekšlikumu izvērtēšanā iestāsies
pēc 2010. gada decembra, kad būs reģistrēta lielākā daļa jauno vielu virs 1000 tonnām un
dažas bīstamās vielas. Saglabājas ievērojamas neskaidrības par novērtējamo dokumentāciju
skaitu, jo šobrīd nav zināms, cik daudz datu par šīm vielām ir jau pieejami. Attiecībā uz 2011.–
2013. gadu ECHA balsta savus plānus uz pieņēmumu, ka 10 % reģistrēto vielu tiks iesniegts
testēšanas priekšlikums. Tā kā vielu skaits, kurām nepieciešama dokumentācijas novērtēšana
(tādējādi izslēdzot vielas, kas reģistrētas kā starpprodukti 9 ) augstākajā tonnāžas diapazonā,
tiek lēsts kā aptuveni 3000, gaidāmais testēšanas priekšlikumu skaits, kas jānovērtē līdz
2012. gada termiņam, ir aptuveni 300.
Atbilstības pārbaudes
Atbilstības pārbaudes uzdevums ir nodrošināt REACH regulā paredzēto informēšanas prasību
ievērošanu reģistrācijas dokumentācijās, ko iesniedz nozares uzņēmumi. Šajā ziņā atbilstības
pārbaudes ir galvenais rīks standarta informācijas pieprasīšanai, ko REACH regula paredz, bet
reģistrētāji nav iesnieguši. Šī informācija ir pamats drošam vielu lietošanas veidam.
Lielākajai daļai elementu, kurus iespējams pārbaudīt atbilstības pārbaudē, REACH regulas
pielikumi paredz detalizētas informēšanas prasības. Atklājot kādu neatbilstību, tiks pieņemts
lēmumprojekts, kas pieprasīs trūkstošās informācijas iesniegšanu un noteiks termiņu šīs
informācijas iesniegšanai. Lēmumu pieņemšanas process ir tāds pats kā testēšanas
priekšlikumu izskatīšanai.
ECHA ir obligāti jāveic atbilstības pārbaudes vismaz 5 % iesniegto reģistrācijas pieteikumu
katrā tonnāžas diapazonā. Tādēļ noteicošais darba slodzes faktors atbilstības pārbaudēs ir
dokumentāciju skaits, kas saņemtas katrā tonnāžas diapazonā. Tomēr, tā kā dažādos gados
reģistrēto dokumentāciju skaits būtiski atšķiras un lielākā daļa reģistrācijas dokumentāciju ir
gaidāmas 2010., 2013. un 2018. gadā, likumdevējs nav noteicis laika robežas, līdz kurām šis
5 % mērķis ir jāsasniedz. Turklāt vēl ir neskaidrība par dokumentāciju skaitu, ko iesniegs
nozares uzņēmumi. Zinot, ka ikgadējā dokumentāciju novērtēšanas jauda ir 500, un pieņemot,
ka 10 % augstākā tonnāžas diapazona vielu, kas reģistrētas 2010. gadā, ietvers testēšanas
priekšlikumus, ECHA uzdevums ir panākt, lai minētais 5 % mērķis attiecībā uz šo
dokumentāciju atbilstības pārbaudēm tiktu sasniegts līdz 2013. gadam. Ja saņemto testēšanas
priekšlikumu skaits atšķirsies no paredzētā apjoma, ECHA būs jāpārvērtē situācija.

3.2.2. Vielas novērtēšana
Vielas novērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai viela izraisa risku cilvēku veselībai vai apkārtējai
videi. Vielas novērtēšanu veic dalībvalstu kompetentās iestādes (MSCA), un tajā novērtē visu
pieejamo informāciju, turklāt vajadzības gadījumā reģistrētājiem pieprasa papildu informāciju.
Pirmais Kopienas elastīgā rīcības plāna projekts attiecībā uz vielām, kam nepieciešama vielas
novērtēšana, ECHA sekretariātam ir jāiesniedz dalībvalstīm līdz 2011. gada 1. decembrim, un
tas tiks atjaunināts katru gadu. Saskaņā ar REACH regulu ECHA izstrādās kritērijus prioritāro
vielu noteikšanai vielas vērtēšanas vajadzībām sadarbībā ar dalībvalstīm, un ECHA
sekretariāts turpinās pārrunas ar dalībvalstīm šajā jautājumā. Dalībvalstu kompetentās
iestādes atlasīs vielas no šā saraksta un sāks to novērtēšanu. ECHA ir koordinējošā loma
Kopienas elastīgā rīcības plāna izstrādē un atjaunināšanā; Aģentūra arī nodrošina lēmumu par
informācijas pieprasījumiem atbilstību. Ņemot vērā Komisijas sākotnējās aplēses, ECHA cer,
9
Atbilstības pārbaudi saskaņā ar 41. pantu var piemērot tikai transportētiem izolētiem starpproduktiem, jo 49. pants
paredz, ka tiek izslēgta jebkāda vērtēšana attiecībā uz ražotnē izolētiem starpproduktiem. 49. pants neļauj ECHA
pieņemt lēmumprojektu attiecībā uz ražotnē izolētu starpproduktu, tomēr, ja starpprodukta statuss izrādās pieprasīts
nepamatoti, var sākt atbilstības pārbaudi.
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ka vielu skaits Kopienas elastīgajā rīcības plānā pakāpeniski palielināsies līdz 100, un tādēļ
attiecīgi 2012. un 2013. gadā tiks pieņemti aptuveni 10 un 30 lēmumi par papildu informācijas
pieprasīšanu no reģistrētājiem.

3.3. Trešā darbība – licencēšana un ierobežojumi
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Pēc Komisijas lūguma sagatavot XV pielikuma dokumentācijas īpaši bīstamo vielu
apzināšanai un ierobežošanai.
• Atbalstīt kandidātvielu saraksta turpmāku atjaunināšanu un sagatavot jaunu(-us)
ieteikumu(-us) prioritāro vielu licencēšanai.
• Noteikt un ieviest iedarbīgu un efektīvu procedūru licencēšanas pieteikumu
izskatīšanai un nodrošināt visu licencēšanas pieteikumu izskatīšanu augstā
zinātniskā un tehniskā kvalitātē.

• Nodrošināt, ka ierobežošanas procesā visas dokumentācijas tiek izskatītas augstā
zinātniskā un tehniskā kvalitātē.

Kopienas līmenī licences un ierobežojumus var izmantot kā riska pārvaldības pasākumus, lai
novērstu risku, ko izraisa ķīmiskās vielas, kam citas REACH procedūras nav uzskatāmas par
pietiekamām. Licencēšana ir paredzēta, lai nodrošinātu pienācīgu kontroli pār apzināto īpaši
bīstamo vielu (SVHC) izraisītajiem riska veidiem un pakāpenisku šo vielu aizstāšanu, ja ir
pieejamas tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas, kas samazina vispārējo risku un
nodrošina veiksmīgu darbību iekšējā tirgū. Ierobežojumus var ieviest nevēlama riska gadījumā,
kas jānovērš, darbojoties visas Kopienas līmenī. Šīm procedūrām ir jānodrošina, lai tiek
sasniegts REACH regulas mērķis – nodrošināt augstu cilvēku veselības un apkārtējās vides
aizsardzības līmeni, vienlaikus sekmējot konkurētspēju un jauninājumus.

3.3.1. Licencēšana
Licencēšanas procedūra attiecas uz īpaši bīstamām vielām (SVHC). Šīs vielas ir:
a) kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas (CMR), 1. vai 2. kategorija;
b) noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas
(vPvB) saskaņā ar REACH regulā noteiktajiem kritērijiem; un c) vielas ar līdzvērtīgu bīstamības
līmeni, kas noteikts katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.
Īpaši bīstamo vielu (SVHC) noteikšana
SVHC noteikšanas procedūra sākas ar dalībvalstu kompetento iestāžu vai ECHA veikto
dokumentācijas sagatavošanu (pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma). Šajā dokumentācijā
jānorāda iemesli, kas pamato vielas atzīšanu par SVHC saskaņā ar iepriekš minētajiem
kritērijiem. Šādu dokumentāciju sagatavošana ir sarežģīts uzdevums. ECHA ir izveidojusi
platformu, lai veicinātu diskusijas un sadarbību starp dalībvalstīm, un turpinās sniegt atbalstu
dalībvalstīm, piemēram, tālāk uzlabojot formātus un vadlīnijas, kā arī vajadzības gadījumā –
nodrošinot mācības.
Pēc Komisijas pieprasījuma ECHA ir sākusi izstrādāt pirmās SVHC dokumentācijas, un no tām
viena dokumentācija jau ir pabeigta un iesniegta. Gaidāms, ka arī nākamajos gados ECHA
saņems lūgumus izstrādāt dokumentācijas citām potenciālām SVHC vielām. Pēc pabeigšanas
šīs dokumentācijas tiks iesniegtas, ievērojot noteiktus iesniegšanas datumus attiecībā uz
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jaunām XV pielikuma dokumentācijām,
kompetentajām iestādēm un Komisiju.

kas

tika saskaņoti sadarbībā

ar

dalībvalstu

ECHA veicinātas neoficiālas dalībvalstu sadarbības rezultātā, apzinot un grupējot potenciālās
SVHC, var prognozēt, ka nākamajos gados šajā procesā tiks iesaistīts liels skaits SVHC
dokumentāciju – tādēļ šajā jomā palielināsies darba slodze. Paredzams, ka laikā no 2011. līdz
2013. gadam kandidātu saraksts, kurā 2010. gada sākumā bija iekļautas 30 vielas,
palielināsies straujāk. Dalībvalstīm un Komisijai ir jābalsta sava SVHC atlase uz saskaņotu
ietvaru, lai dokumentētu analīzi par labāko riska pārvaldības iespēju, izvēloties piemērotāko
riska pārvaldības instrumentu konkrētām vielām, kuras nepieciešams reglamentēt.
Vielu iekļaušana licencēšanai paredzēto vielu sarakstā (XIV pielikums)
ECHA 2009. gada 1. jūnijā sniedza savu pirmo ieteikumu Komisijai par licencējamo vielu
sarakstu, un gaidāms, ka Komisija pieņems attiecīgo XIV pielikumu 2010. gada laikā. Pieredze,
kas gūta, sagatavojot pirmos ieteikumus, ik gadu tiks izmantota nākamo ieteikumu izstrādei.
Ciešā sadarbībā ar Dalībvalstu komiteju ECHA turpinās veidot savu prioritāšu sistēmas metodi,
lai atlasītu vielas no “kandidātu saraksta”. Katrai vielai, kas iekļauta šajos ieteikumos, ECHA
turpinās izstrādāt dokumentāciju, norādot informāciju, kas attiecas uz licencēšanas prasību
(piemēram, pieteikumu datumus, gala termiņus un piedāvātos atbrīvojumus, ja attiecināms) un
šo ierakstu pamatojumus.
Licenču pieteikumi
Licencēšanas prasībām pakļautās vielas drīkst izplatīt tirgū un lietot tikai, ja ir piešķirta licence
(ja vien attiecīgais lietošanas veids nav atbrīvots no licencēšanas prasības). Licencēšanas
pieteikumus var iesniegt ražotājs(-i), importētājs(-i) un/vai pakārtots(-i) lietotājs(-i) atsevišķi vai
kopā. Pieteikumā var norādīt pieteikuma iesniedzēja un/vai tā pakārtoto lietotāju izmantotos
lietošanas veidus. Pieteikuma saturs var atšķirties, tomēr ir piemērojamas noteiktas minimālās
prasības, piemēram, ķīmiskās drošības pārskats (ja vien tas nav sniegts jau reģistrācijas
pieteikumā) un alternatīvu analīze.
Riska novērtēšanas komitejai (RAC) un Sociālekonomiskās analīzes komitejai (SEAC) ir
jāsniedz atzinumi par pieteikumu desmit mēnešu laikā, skaitot no datuma, kad ECHA
saņēmusi šo pieteikumu, kuru komitejas atzinušas par atbilstošu tiesību aktu prasībām.
Trešām personām šajā sistēmā ir iespēja iesniegt informāciju procesa gaitā. ECHA sniedz
atbalstu komiteju ziņotājiem un koordinē procesu, kurā var iesniegt piezīmes. Tā arī palīdz
ziņotājiem izstrādāt atzinumus par riskiem un sociālekonomiskajiem faktoriem, kas ir saistīti ar
piemērotajiem alternatīvajiem lietošanas veidiem, to pieejamību, riska veidiem un tehnisko un
ekonomisko iespējamību. Apkopotos atzinumus ECHA nosūta Eiropas Komisijai, kas pieņem
galīgo lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikšanu.
Paredzams, ka, balstoties uz ECHA ieteikumu, Komisija 2010. gadā licencēšanas sarakstā
iekļaus pirmās vielas, tādēļ ir sagaidāms, ka pirmie pieteikumi par licencēm, kas dod tiesības
lietot kādas no šīm vielām, tiks saņemti 2011. gadā. Saskaņā ar Komisijas sākotnējām
aplēsēm ECHA cer, ka licenču pieteikumu skaits pirmajos gados pieaugs no 100 līdz
400 gadā. Šīs aplēses būs jāpārskata 2010. gada beigās. Pieteikumu skaits katrā konkrētā
gadā būs atkarīgs no daudziem apstākļiem, un tas tiks atjaunināts, balstoties uz to pirmo vielu
sniegto pieredzi, kuras tiks iekļautas licencēšanai paredzēto vielu sarakstā. Turklāt tiek veidoti
cieši kontakti ar attiecīgajām nozares organizācijām, lai labāk novērtētu un plānotu turpmāko
daba slodzi sekretariātā un komitejās.

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, kas jānovērš visas Kopienas līmenī, var ieviest jaunus ierobežojumus vai mainīt esošos.
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Pieņemot jebkādu šādu lēmumu, ir jāņem vērā minētā ierobežojuma sociālekonomiskā
ietekme, tostarp arī alternatīvu pieejamība. Jaunos ierobežojumus norādīs REACH regulas
XVII pielikumā, kurā jau ir iekļauti saskaņā ar Ķimikāliju ierobežojumu direktīvu pieņemtie
“vecie” ierobežojumi 10 – REACH regula šo direktīvu aizstāja 2009. gada 1. jūnijā.
Ierobežošanas procedūru uzsāk ar paziņojumu par nolūku sagatavot zinātnisko dokumentāciju.
Ierobežošanas dokumentāciju var sagatavot dalībvalsts vai ECHA (pēc Eiropas Komisijas
pieprasījuma). Dokumentācijās, cita starpā, ir jānorāda informācija par bīstamību un riskiem,
kas izraisa pamatu bažām, pieejamā informācija par alternatīvām un pamatojums rīcības
nepieciešamībai Kopienas līmenī, kā arī informācija, ka ar REACH regulu noteiktais
ierobežojums ir visatbilstošākais pasākums saskaņā ar REACH XV pielikumā izklāstītajiem
kritērijiem.
ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālekonomiskās analīzes komiteja (SEAC)
pārbauda dokumentāciju atbilstību un nepieciešamības gadījumā lūdz dalībvalstis vai ECHA
labot nepilnības. Komitejām ir 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 koordinēs šīs apspriešanās
procedūras. Atzinumiem un pamatojuma dokumentācijai, ko ECHA iesniedz Eiropas Komisijai,
ir jābūt zinātniski korektiem un vispusīgiem, lai trīs mēnešu laikā pēc atzinumu saņemšanas
Eiropas Komisija vajadzības gadījumā varētu izstrādāt pielikuma grozījumu projektu ar
ierobežojumiem.
REACH regulas ierobežojumu daļa stājās spēkā 2009. gada 1. jūnijā. ECHA ir labi
sagatavojusies un sagatavojusi arī komitejas ienākošo dokumentāciju pieņemšanai, kuras
pašlaik gatavo dalībvalstis vai pati Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma, kā arī šo
dokumentāciju apstrādei ierobežošanas procesā augsti kvalitatīvā zinātniskā un tehniskā veidā
un tiesību aktos noteiktajos termiņos.
Sākotnēji Komisija lēsa, ka ECHA varētu apstrādāt ar katru gadu pieaugošo ierobežojumu
dokumentāciju skaitu 2011.–2013. gadā. Papildus ierobežošanas priekšlikumu sagatavošanai
pēc Komisijas lūguma ECHA atbalstīja Komisiju 2009./2010. gadā, gatavojot pārskatu par
pieejamajiem pierādījumiem, kas ļauj pārskatīt dažus pašreizējos ierobežojumus (piemēram,
attiecībā uz ftalātiem un dzīvsudrabu mērierīcēs). Tas savukārt var ļaut ECHA izstrādāt vienu
vai vairākus ierobežošanas priekšlikumus laikā no 2011. līdz 2013. gadam.
ECHA plāno izstrādāt ietvaru, lai varētu apzināt ierobežošanas vajadzības (piemēram,
attiecībā uz CMR vielām patēriņa izstrādājumos vai XIV pielikuma vielām izstrādājumos) un uz
tā pamata vienotos ar dalībvalstīm un Komisiju par darba plānu, gatavojot XV pielikuma
ierobežošanas dokumentācijas attiecībā uz vielām, kuru bīstamība ir apzināta (piemēram,
izvērtējot ienākošās reģistrēšanas dokumentācijas). Turklāt ECHA sāks izvērtēt paziņojumus
par vielām izstrādājumos, lai noskaidrotu, kad tiks pieprasīts pilns reģistrācijas pieteikums
efektīvas riska pārvaldības sekmēšanai.

10

Direktīva 76/769/EEK.
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3.4. Ceturtā darbība – klasificēšana un marķēšana
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Klasifikācijas un marķējuma saraksta uzturēšana, publicējot informāciju, kas nav
konfidenciāla, un uzņemoties darba slodzi.
• Efektīvi izskatīt dalībvalstu kompetento iestāžu un nozares uzņēmumu
priekšlikumus attiecībā uz dažu bīstamu vielu harmonizētu klasificēšanu un
marķēšanu.

• Efektīvi izskatīt nozares uzņēmumu pieprasījumus attiecībā uz maisījumos esošo
vielu alternatīvo ķīmisko nosaukumu lietošanu.

Klasifikācija atspoguļo vielu un maisījumu bīstamību, bet marķējums nodrošina vielu drošu
ražošanu, lietošanu un realizāciju.
CLP regula paredz vairākus uzdevumus ECHA saistībā ar bīstamo vielu klasifikāciju un
marķējumu: klasifikācijas un marķējuma saraksta izveide, priekšlikumu pārvaldīšana, ko
iesniedz dalībvalstu kompetentās iestādes un nozares uzņēmumi, lai nodrošinātu vielu
harmonizētu klasificēšanu un marķēšanu, kā arī uzņēmumu pieprasījumu izskatīšana par citu
ķīmisko nosaukumu lietošanu.
Klasifikācijas un marķējuma saraksta izveide (C&L saraksts)
Vēlākais līdz 2011. gada 3. janvārim nozares uzņēmumiem ir jāpaziņo ECHA par to vielu
klasifikāciju un marķējumu, kas atrodas tirgū 2010. gada 1. decembrī un ir:
•

paredzētas reģistrācijai saskaņā ar REACH regulu (t. i., ar ražošanas vai importa
apjomu viena tonna gadā vai vairāk), vai

•

atbilst kritērijiem, lai tās varētu klasificēt kā bīstamas vielas (kā tādas vai maisījumos)
saskaņā ar CLP regulu vai Direktīvu 1999/45/EEK neatkarīgi no daudzumiem, kādos
tās ir laistas tirgū.

ECHA uzglabās nozares uzņēmumu iesniegto informāciju savā klasifikācijas un marķējuma
sarakstā un Aģentūras tīmekļa vietnē publicēs tās daļu, kas nav konfidenciāla. Turklāt visas
juridiski saistošās harmonizētās klasifikācijas, kas iekļautas CLP regulas VI pielikumā, arī tiks
glabātas klasifikācijas un marķējuma sarakstā. ECHA salīdzinās nozares uzņēmumu
iesniegtos atsevišķos ierakstus ar citiem saraksta ierakstiem par to pašu vielu (saskaņotie
ieraksti vai citu paziņotāju ieraksti). Ja dažādu reģistrētāju vai paziņotāju ierakstos par vienu un
to pašu vielu būs atšķirības, nozares pārstāvjus lūgs veikt visu nepieciešamo ierakstu
saskaņošanai.
Paredzams, ka īsi pirms termiņa 2011. gada 3. janvārī tiks saņemts vairāk nekā viens miljons
klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu, un kulminācija sagaidāma 2010. gada pēdējā
ceturksnī. Pēc šā datuma paredzams, ka katru gadu tiks saņemti vairāki tūkstoši jaunu
paziņojumu. Viss iesniegšanas process tiks balstīts uz IT tehnoloģijām, un dažos gadījumos
ECHA vēlāk veiks manuālu validēšanu par vielas identitātes datiem. Balstoties uz ECHA
pieredzi, kas gūta saskaņā ar REACH regulu veiktās iepriekšējās reģistrācijas gaitā, ir
gaidāms, ka publiskā klasifikācijas un marķējuma saraksta pirmajās versijās, no kurām pati
pirmā tiks publicēta līdz 2010. gada beigām, varētu būt liels ierakstu skaits ar nepietiekamu
informāciju par vielas identitātes datiem un atšķirīgu klasifikāciju. Paredzams, ka saraksta
galvenā “tīrīšana” tiks pabeigta šīs darba programmas periodā. Jo vairāk klasificēšanas un
marķēšanas paziņojumu tiks iesniegti līdz 2011. gada termiņam, jo ilgāks būs saraksta
“tīrīšanas” process.
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Priekšlikumu apstrāde harmonizētai klasificēšanai un marķēšanai
Dalībvalstu kompetentās iestādes var iesniegt priekšlikumus harmonizētai klasificēšanai un
marķēšanai attiecībā uz vielām, kas ir CMR, kairina elpceļus un pēc izvēles principa – ar citu
bīstamu ietekmi, kā arī pamatojumu, kāpēc nepieciešama rīcība Kopienas līmenī. Pesticīdu un
biocīdo produktu aktīvajām vielām ir nepieciešama pilnīga klasifikācijas un marķējuma
saskaņošana. Priekšlikumu iesniegšanas procedūra ir salīdzināma ar iepriekš aprakstīto
procedūru SVCH noteikšanai.
Turklāt ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji var iesniegt priekšlikumus harmonizētai
klasificēšanai un marķēšanai attiecībā uz to bīstamības klašu vielām, par kurām nav saskaņotu
ierakstu.
Dalībvalstu kompetentās iestādes, ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja dokumentācija
sniedz zinātnisku pamatojumu, nosakot, vai viela atbilst klasificēšanas kritērijiem. Dalībvalstu
kompetentās iestādes un iesaistītās personas publicē šādu priekšlikumu, lai saņemtu
piezīmes. Pēc tam to apspriež Riska novērtēšanas komitejā, kas sniedz atzinumu par
piedāvāto klasifikāciju un marķējumu. Riska novērtēšanas komitejas atzinumu nosūta Eiropas
Komisijai. Ja Komisija atzīs, ka šīs vielas saskaņošana ir pamatota, tā iesniegs lēmumu ar
komitoloģijas procedūras palīdzību, un rezultātā klasifikācija un marķējums būs harmonizēti.
ECHA paredz, ka šajā pārskata periodā katru gadu tiks iesniegti aptuveni 90 priekšlikumi.
Daudzas vielas ir apspriestas jau agrāk saskaņā ar iepriekšējo ķimikāliju tiesību aktu (Direktīvu
67/548/EEK), bet tās nav izvērtētas līdz galam, tādēļ ir gaidāms, ka dažas no tām dalībvalstu
kompetentās iestādes iesniegs ECHA atkārtoti, lai saņemtu Riska novērtēšanas komitejas
atzinumu šajā pārskata periodā.
Pieprasījumu izvērtēšana par citu ķīmisko nosaukumu izmantošanu
Maisījumos iekļauto vielu ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji var iesniegt ECHA lūgumu
atļaut izmantot citus “vispārējus” ķīmiskos nosaukumus, ja ir iespējams pierādīt, ka vielas
identitātes atklāšana apdraud uzņēmējdarbības konfidencialitāti. Katru šādu lūgumu ECHA
izvērtēs sešu nedēļu laikā, nosakot, vai cita nosaukuma izmantošanas kritēriji ir izpildīti. ECHA
paredz, ka pārskata periodā katru gadu tiks saņemts arvien lielāks skaits šādu lūgumu (līdz
150 lūgumiem 2013. gadā).
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3.5. Piektā darbība – padomi un palīdzība, ko nodrošina vadlīnijas un
palīdzības dienests
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Augstas kvalitātes vadlīniju dokumentu sagatavošana, nodrošinot iesaistīto personu
līdzdalību.
• Licencēšanas un ierobežošanas vadlīniju publicēšana.
• Reģistrēšanas vadlīniju pārskatīšana, iekļaujot tajās 2010. gada reģistrēšanas
termiņa pieredzi, pirms iestājas 2013. gada reģistrēšanas termiņš, un turpmāka šo
vadlīniju dokumentu pieejamības uzlabošana.

• Konsultāciju un palīdzības sniegšana nozares uzņēmumiem, kā arī saskaņotu
atbilžu sniegšana visā ES, izmantojot valstu palīdzības dienestu tīklu, par REACH
un CLP regulām, kā arī citiem jauniem tiesību aktiem ar līdzīgiem ECHA
uzdevumiem.

Konsultācijas un palīdzība laikā no 2011. līdz 2013. gadam turpinās sniegt atbalstu
iesaistītajām personām, pielāgojoties prioritārām vajadzībām, tiklīdz tādas radīsies.

3.5.1. Vadlīnijas
Vadlīnijas raksturo vispāratzītos veidus, kā nozares uzņēmumi un dalībvalstu kompetentās
iestādes pilda savus pienākumus saskaņā ar REACH un CLP regulām, lai atvieglotu šo regulu
ieviešanu. Vadlīnijas darbojas kā precīzs standartizēts ietvars, kas palīdz uzņēmumiem un
nozares asociācijām izstrādāt precīzus un nozarei piemērotus risinājumus šo abu tiesību aktu
prasību izpildei. Attiecībā uz informēšanas prasībām ECHA vadlīnijas nodrošina tiesisko
līdzsvaru, lai radītu drošu un augstvērtīgu informāciju, kas ļauj šīs vielas droši lietot, vienlaikus
mazinot nepieciešamību pēc papildu eksperimentiem ar dzīvniekiem. Sākotnēji vadlīniju
dokumentus izstrādāja Eiropas Komisija kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm REACH
ieviešanas projektos (RIP). 2007. gadā ECHA pārņēma no Eiropas Komisijas atbildību par
zinātnisko/tehnisko norādījumu sniegšanu, un kopš tā laika Aģentūra ir atbildīga par vadlīniju
pārvaldību, tostarp par to publicēšanu, atjaunināšanu un jaunu vadlīniju izstrādi.
ECHA sistemātiski apkopo atsauksmes un nosaka nepieciešamo atjauninājumu un jauno
izstrāžu jomas vadlīnijās, pamatojoties uz praktisko pieredzi ar vadlīniju lietotājiem. Šo
atgriezenisko saiti iegūst no ECHA darba pieredzes, ECHA palīdzības dienesta un vadlīniju
lietotājiem nozares uzņēmumos un valsts pārvaldes iestādēs. Tad attiecīgā vadlīniju daļa tiek
atjaunināta, tostarp iekļaujot paraugpraksi un jaunās izstrādnes. Šāda pastāvīga vadlīniju
tālākā attīstīšana noteiks ECHA darba ietvaru no 2011. līdz 2013. gadam. Turklāt ECHA
paredz veikt pieredzes novērtējumu attiecībā uz pirmajiem reģistrācijas pieteikumiem, kas
saistāmi ar esošajām vadlīnijām un konsultācijām, kā arī izstrādāt plānu to uzlabošanai, lai
palīdzētu nozares uzņēmumiem sagatavoties otrajam reģistrēšanas termiņam. ECHA arī
meklēs līdzekļus, kā ciešāk pielāgot vadlīniju formātu lietotāju vajadzībām, piemēram,
izstrādājot praktiskās vadlīnijas vai vadlīnijas īsumā, lai jo īpaši uzrunātu MVU. Šāda
pārskatīšana tiks veikta arī, lai labāk veicinātu intelektisko testēšanas stratēģiju izmantošanu,
kas radīs drošu informāciju vielu drošības novērtēšanai, vienlaikus ļaujot izvairīties no
nevajadzīgiem eksperimentiem ar dzīvniekiem.
Turklāt 2011. gadā ECHA pievērsīsies licencēšanas un ierobežošanas vadlīnijām. Pienācīga
uzmanība tiks veltīta darba pieredzei, kas iegūta pirmajā reģistrācijas pieteikumu un
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paziņojumu vilnī, vienlaikus pastāvīgi atjauninot esošās reģistrēšanas vadlīnijas. ECHA arī
pabeigs iepriekšējos gados iesākto darbu, tālāk pilnveidojot konsultēšanu par iedarbības
scenārijiem saistībā ar vadlīnijām par informēšanas prasībām un ķīmiskās drošības
novērtējumu. Tomēr ECHA nolūks ir iesaldēt reģistrēšanas vadlīniju izstrādi līdz 2012. gada
beigām, lai nodrošinātu, ka reģistrētāji pilnībā apzinās šīs prasības līdz nākamajam
reģistrēšanas termiņam.
2011.–2012. gadā ECHA izdos licencēšanas un ierobežošanas vadlīnijas, kā arī vielu
novērtēšanas vadlīnijas. Esošās vadlīnijas tiks pielāgotas arī jaunākajiem atklājumiem
nanomateriālu jomā, un vajadzības gadījumā laikā no 2012. līdz 2013. gadam tiks izstrādātas
jaunas vadlīnijas.
Lai nodrošinātu vadlīnijām iespējami plašāku atbalstu, ECHA izstrādāja vadlīniju apspriešanas
procedūru, lai panāktu vadlīniju atjaunināšanas/izstrādes procesa pārskatāmību, vienlaikus
saglabājot iesaistīto personu tiešu iesaisti un augstvērtīgas ekspertīzes pieejamību. Šim
nolūkam ECHA veido plašu zinātnisko ekspertu un ieinteresēto organizāciju datu bāzi.
Vadlīniju pieejamība uzlabosies, pateicoties ECHA jaunajai tīmekļa vietnei, kas tiks izveidota
2011. gadā un kur tiks iekļauts vairāk viegli lietojamu funkciju, kā arī pilnībā pārveidota iespēja
“pieskaries un izjūti”. Šajās vadlīnijās būs paskaidrojoši dokumenti un piekļuves rīki, piemēram,
Biežāk uzdotie jautājumi, Faktu lapas, Vadlīnijas īsumā un jaunas īpaši izstrādātas tīmekļa
vietnes konkrētiem REACH un CLP procesiem, REACH navigatoram un REACH terminoloģijas
pilnveidei.

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 par REACH pienākumiem, kā arī par lietojumprogrammu IUCLID 5 un REACH-IT
izmantošanu. ECHA palīdzības dienests kopš tā darbības sākuma 2009. gadā ir daļēji atbildīgs
arī par CLP regulas ieviešanu.
Turklāt 2011.–2013. gadā nozīmīga palīdzības dienesta darba daļa saistīsies ar dalībvalstu
izveidotā valstu palīdzības dienestu tīkla (HelpNet) koordinēšanu un atbalstīšanu jautājumos
par REACH un CLP regulām, lai nodrošinātu saskaņotu atbilžu sniegšanu nozares
uzņēmumiem, izmantojot apmaiņas platformu internetā (HelpNet Exchange).
Darbā ar klientiem (nozares uzņēmumiem) darba slodzes kulminācijas punkti jo īpaši ir
paredzami 2011. gada pirmajā pusē, jo būs nepieciešams palīdzēt reģistrētājiem, kam nav
izdevies iesniegt dokumentācijas, kā arī atbildēt uz grūtākiem jautājumiem saistībā ar
CLP regulu. No 2011. gada vidus līdz 2012. gadam ir paredzama pakāpeniska jautājumu
skaita samazināšanās, lai gan var palielināties to sarežģītības pakāpe un tie var aptvert
plašāku jautājumu loku, piemēram, licencēšanu un ierobežošanu.
Sākot no 2012. gada beigām, ir gaidāms, ka darba slodze palielināsies pirms otrā
reģistrēšanas termiņa attiecībā uz reģistrēšanu saskaņā ar REACH, kas paredzama
2013. gadā, un rezultātā minētajā gadā ir paredzama jautājumu skaita kulminācija. ECHA
palīdzības dienests savlaicīgi pielāgos savas darbības, lai spētu darboties šādu svārstību
apstākļos. Palīdzības dienests arī vēl papildus pilnveidos tehniskos līdzekļus savu
pakalpojumu sniegšanai.
ECHA turpinās nostiprināt sadarbību ar valstu palīdzības dienestiem, jo īpaši pievēršoties
HelpNet darbības pilnveidošanai, savlaicīgi sniedzot labākos iespējamos pakalpojumus. Bez
atbilžu saskaņošanas uz jautājumiem par REACH un CLP regulām, arī papildu mācību
pasākumi nodrošinās spēju attīstīšanu valstu un Eiropas līmenī, kā arī vispārēju zināšanu
turpmāku uzkrāšanu, ko varēs viegli izmantot visas iesaistītās personas.
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3.6. Sestā darbība – zinātniskie IT rīki
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Tālāk attīstīt REACH-IT, IUCLID 5 un CHESAR, lai saskaņā ar REACH un
CLP regulām nepieciešamās dokumentācijas varētu iesniegt arī citādi.

• Izstrādāt IT sistēmas, lai ECHA datu bāzēs glabāto informāciju varētu izmantot
īstās mērķauditorijas – izpildiestādes, iesaistītās personas un plaša sabiedrība.
• Izstrādāt citus IT rīkus, kas nepieciešami darbībām, jo īpaši darba procesu
atvieglošanai, vērtēšanai un riska pārvaldības pasākumiem.
• Iespējami plaši automatizēt procesus, lai mazinātu manuālo darbu, uzlabotu

efektivitāti un ļautu ECHA personālam vairāk pievērsties reglamentējošiem un
zinātniskiem darba aspektiem.

ECHA izstrādā visdažādākās IT sistēmas, lai atbalstītu REACH darbības. Ļoti grūts izstrādes
virziens ir saistāms ar liela datu apjoma automatizētu apstrādi, ko elektroniski iesnieguši
nozares uzņēmumi ļoti īsos laika intervālos. Ziņojuma gatavošanas laikā lielākās esošās
sistēmas šajā jomā ir REACH-IT (tiešsaistes sistēma, kas pārvalda saziņu starp nozares
uzņēmumiem, ECHA, dalībvalstīm un Eiropas Komisiju un informācijas izplatīšanu internetā),
ko papildina lietu un dokumentu pārvaldības sistēma, kas atvieglo ECHA sekretariāta un tās
komiteju darbu, un IUCLID 5 (galvenā sistēma, kas izstrādāta, lai nozares uzņēmumi varētu
sagatavot reģistrācijas pieteikumus un paziņojumus).
2011. gada sākumā ECHA nodrošinās izpildiestādes ar piekļuvi informācijai par reģistrētajām
vielām, izmantojot RIPE sistēmu (REACH informācijas portāls tiesībaizsardzības iestāžu
vajadzībām).
ECHA arī turpinās izstrādāt vai pilnveidot daudzas specializētās papildu lietojumprogrammas,
piemēram, ķīmiskās drošības novērtēšanas un ziņošanas rīku (CHESAR), lēmumu atbalsta
sistēmas prioritāšu noteikšanai un paziņošanai (CASPER), kā arī novērtēšanai (Odyssey). Cita
izstrādes joma attiecas uz caurskates un apsteidzošās noteikšanas sistēmām (piemēram,
(Q)SAR rīkkopa), lai varētu labāk izmantot alternatīvas datorizētas metodes eksperimentos ar
dzīvniekiem.
Sasniedzot divus izšķirošus starpposma rezultātus attiecībā uz REACH-IT sistēmu 2010. gada
beigās un 2011. gada sākumā, kad tiks apstrādāts reģistrācijas pieteikumu pirmais vilnis un,
iespējams, pat vairāki miljoni klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu, ECHA uzsāks darbu
2011.–2013. gadā, izmantojot šajā darbā gūto pieredzi, un varēs efektīvi sagatavot savu IT
sistēmu tā, lai varētu risināt nākamās problēmas (piemēram, saistībā ar otro reģistrācijas
termiņu 2013. gadā). REACH-IT tiks atjaunināts un/vai vajadzības gadījumā pārveidots
saskaņā ar darbības un lietojumprogrammatūras sistēmas plānošanu, kas būs veikta
2010. gadā, un, izmantojot 2010. gadā uzkrātās zināšanas. Papildu izstrādes darbs saistīsies
ar automatizācijas līmeņa paaugstināšanu un saskarpunktu izveidi ar citām sistēmām,
piemēram, ar dokumentu un ierakstu pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu vienlaidu
savstarpējo savietojamību un pilnībā izmantotu katras sistēmas potenciālu. Papildu darba
jomas būs saistītas ar to, kā pielāgot lietojumprogrammu mainīgām un varbūt pat jaunām
tiesību aktu prasībām.
Paredzams, ka liels darbs būs jāiegulda, lai šajā laikposmā papildus pilnveidotu REACH-IT un
dokumentu pārvaldības sistēmu, pastiprinot atbalstu citās jomās, kas nav reģistrācija, jo īpaši
vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas darbībās un informācijas publiskā izplatīšanā.
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Turklāt vajadzēs papildus atjaunināt arī esošās datu bāzu sistēmas, piemēram, REACH-IT,
vispārējo eChemPortal un RIPE, lai tās kļūtu par instrumentiem, kas var palīdzēt nozares
uzņēmumiem, ECHA, dalībvalstu kompetentajām un izpildiestādēm, kā arī sabiedrībai
iepazīties ar datu bāzēm un sazināties tiešsaistē.
ECHA arī publicēs rokasgrāmatas, kas palīdzēs reģistrētājiem izprast galvenās IT sistēmas,
kuras tiem jāizmanto, gatavojot savus reģistrācijas pieteikumus (IUCLID un CHESAR) un pēc
tam iesniedzot ECHA (REACH-IT). Ņemot vērā 2010. gadā gūto pieredzi, šīs datu
iesniegšanas rokasgrāmatas un REACH-IT lietotāju rokasgrāmatas tiks atjauninātas
2012. gadā, lai atspoguļotu REACH interpretācijas un IT sistēmu pilnveidojumus. Tomēr ECHA
nolūks ir iesaldēt reģistrēšanas vadlīniju izstrādi līdz 2012. gada beigām, lai nodrošinātu, ka
reģistrētāji pilnībā apzinās šīs prasības līdz nākamajam reģistrēšanas termiņam. Šīs
rokasgrāmatas palīdzēs nodrošināt, lai reģistrētāji varētu mazināt reģistrēšanas neizdošanās
risku. Tās ir pieejamas 22 Eiropas Savienības valodās.
Paralēli jaunām izstrādnēm tiks strādāts arī pie esošo datu bāzu sistēmu darbības un atbalsta
uzlabošanas, nodrošinot iepriekš saskaņotu pakalpojumu kvalitātes līmeni.
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3.7. Septītā darbība – zinātniskas un tehniskas konsultācijas ES
iestādēm un struktūrām
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Uzturēt labas attiecības un sadarbības tīklu ar ES iestādēm un attiecīgām
struktūrām Eiropas Savienībā, kas starptautiskā līmenī nodarbojas ar ķīmiskām
vielām.
• Tālāk attīstīt ECHA spējas sniegt zinātniskas un tehniskas konsultācijas testēšanas
metožu (tostarp alternatīvu testēšanas metožu) un nanomateriālu jomā.

• Sākt ECHA spēju attīstīšanu no 2011. gada darboties jaunās atbildības sfērās
saskaņā ar nākotnē paredzēto biocīdo produktu regulu, ja Komisija nodrošinās
nepieciešamos resursus.

Laikā no 2011. līdz 2013. gadam ECHA turpinās paplašināt sadarbību ar Eiropas Savienības
iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu un Komisiju. ECHA un tās zinātnisko komiteju
zinātniskās spējas līdz 2011. gadam sasniegs briedumu, un tas ļaus iestādēm sūtīt ECHA
attiecīgus zinātniska rakstura jautājumus, uz kuriem atbilde nepieciešama politikas veidotājiem.
ECHA jo īpaši sniegs arī attiecīgas konsultācijas Komisijai par turpmāko REACH un
CLP regulu pilnveidi un visiem saistītajiem tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām, kā arī to
īstenošanas pasākumiem. Šajos pienākumos ietilpst arī aktīvs ieguldījums jaunu un potenciālu
jautājumu apspriešanā, piemēram, nanomateriālu specifika. ECHA uzņemsies ar pārskatu
sniegšanu saistītās darbības, sniegs ieguldījumu REACH efektivitātes un lietderības
novērtēšanā un zinātniski un tehniski palīdzēs Komisijai sagatavot pirmo 2012. gadā ieplānoto
pārskatu par REACH.
REACH ieviešanai un jo īpaši ražotāju un importētāju reģistrācijas dokumentāciju
sagatavošanai būs nepieciešama jauna ķīmisko vielu testēšana eksperimentos ar
mugurkaulniekiem, lai iegūtu trūkstošos datus par šo vielu bīstamību. Vienlaikus viens no
REACH mērķiem ir veicināt alternatīvu metožu izmantošanu vielu bīstamības novērtēšanā.
Jauno un esošo standartizēto testēšanas metožu izstrāde, kuras varēs aizstāt vai mazināt
vajadzību pēc eksperimentiem ar dzīvniekiem, ir darbība, ko veic valstu un Eiropas
pētnieciskajās programmās, ECVAM programmā par alternatīvo metožu zinātnisko validēšanu,
kā arī starptautiskā līmenī ESAO uzraudzībā. Eiropas Savienībā Komisija ir atbildīga par jauno
metožu apstiprināšanu tiesību aktos un to pieņemšanu un iekļaušanu testēšanas metožu
regulā, kā arī par iespējamajiem saistītajiem grozījumiem informēšanas prasībās, kas noteiktas
REACH regulas VII–X pielikumā. ECHA šīm darbībām sniedz zinātnisku un tehnisku atbalstu.
Pamatojoties uz 2009. gadā izstrādātā darba plāna prioritātēm, ECHA attīstīs savas iekšējās
spējas nanomateriālu raksturošanas, bīstamības un drošības novērtēšanas un riska
pārvaldības jomā. ECHA piedalīsies dažādos zinātniskos un reglamentējošos pasākumos ES
un ESAO līmenī, lai pēc tam varētu izstrādāt attiecīgas vadlīnijas nozares uzņēmumiem, kā arī
varētu novērtēt reģistrācijas dokumentācijas ar informāciju par nanomateriālu bīstamību,
riskiem un risku pārvaldību. ECHA arī palīdzēs Komisijai sagatavot pārskatu par nanomateriālu
veidiem un lietošanas veidiem, tostarp drošības aspektiem, kas jāiesniedz Eiropas
Parlamentam 2011. gadā.
Paredzams, ka jaunie Komisijas piedāvātie biocīdo produktu tiesību akti, kuros ECHA ir
paredzēta atbildība par daudzu uzdevumu izpildi, sāks darboties 2013. gadā. Var noprast, ka
Komisija lūgs ECHA vajadzības gadījumā papildināt darbu, ko veic Komisijas Apvienotais
pētniecības centrs, sniedzot zinātnisku un tehnisku atbalstu pastāvīgajās sarunās Padomē un
Parlamentā par šiem piedāvātajiem tiesību aktiem.
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Laikā no 2011. līdz 2013. gadam ECHA arī uzsāks pirmās konkrētās darbības attiecībā uz
pārskatu sniegšanu Komisijai, kā to paredz REACH regula. Tās ietvers pirmo piecu gadu
pārskatu 11 Komisijai par REACH regulas darbību; šajā pirmajā dokumentā ECHA arī izteiks
ierosinājumus, kā uzlabot šīs regulas apstrādājamību. ECHA arī sagatavos pirmo trīs gadu
pārskatu 12 Komisijai par testēšanas metožu, kas neparedz eksperimentus ar dzīvniekiem,
ieviešanas un piemērošanas situāciju un testēšanas stratēģijām, ko izmanto, lai radītu
informāciju par raksturīgām īpašībām un veiktu riska novērtējumu, kas nepieciešams REACH
regulas prasību izpildei, lai veicinātu, ka reģistrētāji otrajam reģistrēšanas termiņam izmanto
alternatīvas metodes. 117. panta 3. punktā minētais pārskata jēdziens patlaban tiek izstrādāts,
un tajā ir paredzēts iekļaut kvantitatīvus rādītājus par testēšanas metožu, kas neparedz
eksperimentus ar dzīvniekiem, ieviešanas un piemērošanas situāciju. Papildus ECHA palīdzēs
sagatavot pirmo Aģentūras pārskatu, kas jāiesniedz līdz 2012. gada jūnijam.
REACH regula paredz horizontālu ietvaru, kas piemērojams lielākajai daļai Eiropas tirgū ražoto
vai izplatīto ķīmisko vielu. Tādēļ daudzos gadījumos ECHA darbs ietekmē Eiropas Savienības
organizācijas, kas ir saistītas ar nozarei raksturīgiem tiesību aktiem par ķīmisko vielu riska
novērtējumu un pārvaldību. Tādēļ REACH regula paredz, ka ECHA ir jāsadarbojas ar šīm
organizācijām, lai izvairītos no darbu dublēšanas un pretrunīgiem zinātniskajiem atzinumiem,
un jo īpaši ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Eiropas Komisijas Darba
drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvo komiteju – ar darbinieku aizsardzību
saistītos jautājumos. Šim nolūkam, sākot no 2009. un 2010. gada, ir izstrādāts reglaments un
vairāki vienošanās memorandi. Ar to Aģentūra veicina sinerģijas veidošanu ar citiem ES
tiesību aktiem, un darīs tā arī turpmāk.
Notiek arī sadarbība ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EUOSHA), Eiropas Zāļu aģentūru (EMEA), Eiropas Vides aģentūru (EEA), Eiropas Komisijas
Apvienoto pētījumu centru (JRC) un Eiropas Komisijas nepārtikas zinātniskajām komitejām.
Turklāt tiks pastiprināti kontakti ar pētniecības politikas un finansēšanas struktūrām, tostarp
Komisiju, lai informētu par zinātniskajām vajadzībām, kas izriet no REACH regulas, vai iegūtu
to zinātnisko projektu rezultātus, kuriem var būt reglamentējoša ietekme. Vajadzības gadījumā
ECHA strukturēs šīs partnerības, piemēram, radot sadarbības tīklu ar līdzīgām Eiropas
Savienības iestādēm vai izstrādājot citus vienošanās memorandus.

11
12

REACH regulas 117. panta 2. punkts.
REACH regulas 117. panta 3. punkts.
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4. ECHA STRUKTŪRAS UN KOPĪGIE PASĀKUMI
4.1. Astotā darbība – komitejas un forums
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Uzturēt labas attiecības un sadarbības tīklu ar ES iestādēm un attiecīgām
struktūrām Eiropas Savienībā, kas starptautiskā līmenī nodarbojas ar ķīmiskām
vielām.
• Attīstīt ECHA spējas sniegt zinātniskas un tehniskas konsultācijas testēšanas
metožu (tostarp alternatīvu testēšanas metožu) un nanomateriālu jomā.

• Sākt ECHA spēju attīstīšanu no 2011. gada darboties jaunās atbildības jomas
saskaņā ar nākotnē paredzēto Biocīdo produktu regulu, ja Komisija nodrošinās
nepieciešamos resursus.

Komitejas ir neatņemama ECHA daļa, un tām ir būtiska nozīme ECHA uzdevumu izpildē.
Komitejām ir īpaši svarīga nozīme REACH regulas efektīvas darbības bez sarežģījumiem un
ECHA uzticamības nodrošināšanā, lai saglabātu tās neatkarību, zinātnisko integritāti un
pārredzamību.
4.1.1. un 4.1.2. punktā ir vispārīgi raksturota trīs ECHA komiteju darbība. Komitejās izskatāmo
jautājumu veids un skaits ir tieši atkarīgs no dažādajiem REACH un CLP procesiem, un tos
nosaka gaidāmais dokumentāciju daudzums, kas raksturots otrajā, trešajā un ceturtajā
darbībā. Tātad laikā no 2011. līdz 2013. gadam dokumentācijas būs galvenie komiteju darba
virzītājspēki.

4.1.1. RAC un SEAC
Šo divu komiteju locekļi ir eksperti, kurus iecēlusi ECHA valde, pamatojoties uz dalībvalstu
priekšlikumiem. Abas komitejas var arī apstiprināt par saviem papildu locekļiem daudzus
neatkarīgus zinātniekus viņu īpašās kompetences dēļ.
Riska novērtēšanas komitejai (RAC) ir jāsniedz atzinumi: 1) par priekšlikumiem vielu
harmonizētai klasifikācijai un marķējumam; 2) par priekšlikumiem vielu ierobežošanai; 3) par
licencēšanas pieteikumiem; un 4) par jebkuriem citiem jautājumiem, kas izriet no REACH
regulas darbības saistībā ar riska veidiem cilvēku veselībai vai apkārtējai videi.
Sociālekonomiskās
analīzes
komitejai
(SEAC)
ir
jāsniedz
atzinumi:
1) par
sociālekonomiskajiem faktoriem, kas saistāmi ar licencēšanas pieteikumiem; 2) par alternatīvu
pieejamību un tehnisko un ekonomisko iespējamību un par piedāvātajiem ierobežojumiem un
to sociālekonomisko ietekmi; un 3) par jebkuriem citiem jautājumiem, kas izriet no REACH
regulas darbības saistībā ar iespējamās likumdošanas darbības attiecībā uz vielām
sociālekonomisko ietekmi. Atzinumu skaits būs atkarīgs no nākotnē iesniegtajām
dokumentācijām, bet ir paredzams, ka to skaits pastāvīgi – un pat būtiski – pieaugs.
Strādājot ar ierobežošanas priekšlikumiem un licencēšanas pieteikumiem, šo divu komiteju
darbība notiks paralēli. Piemēram, attiecībā uz ierobežošanas priekšlikumiem atzinumi tiks
sniegti deviņu (RAC) un divpadsmit (SEAC) mēnešu laikā pēc saņemšanas datuma un pēc
sabiedriskās apspriešanas. Tiesību aktos noteiktie laika grafiki izraisa problēmas gan
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komitejām, gan sekretariātam, tādēļ ir nepieciešamas efektīvas darba procedūras, lai šīs
problēmas pārvarētu.
2011.–2013. gadā ECHA sekretariāts turpinās vadīt un sagatavot komiteju sanāksmes un adhoc darba grupas, kurās darbplūsmu saskaņošanas atvieglošanai var piedalīties abu komiteju
pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā sekretariāts sniegs atbalstu komitejas locekļiem, kuri ir
iecelti par specifisko dokumentāciju (līdz-)referentiem. Turklāt komiteju locekļiem būs
nepieciešams pilns zinātniskais un tehniskais atbalsts no dalībvalstu kompetentajām iestādēm,
īpaši tad, kad viņi darbosies kā (līdz-)referenti.
Ir aplēsts, ka plenārsēžu skaits katru gadu būs sešas attiecībā uz RAC un četras vai piecas
SEAC gadījumā. Jau ir zināms, ka vairāk nekā sešās plenārsēdēs gada laikā komiteju
locekļiem vai sekretariātam nebūs iespējams piedalīties. 2011.–2013. gadā abas komitejas
plāno rīkot lielāku darba grupu sanāksmju skaitu, lai palīdzētu referentiem un sagatavotu
komiteju secinājumus. Tādēļ komitejām ir jāpielāgo savs darbs, iespējams, pārmērīgai darba
slodzei.
Koordinācija ar citām ES zinātniskajām komitejām un vienu un to pašu vai līdzīgu vielu
izskatīšana dažādos reglamentējošos kontekstos izraisīs papildu problēmas; un izšķirošais
jautājums būs iespējamo nesakritību savlaicīga apzināšana atzinumos.

4.1.2. Dalībvalstu komiteja
Katra dalībvalsts ir iecēlusi savus ECHA Dalībvalstu komitejas (MSC) locekļus. Tās
pamatuzdevums ir novērst iespējamās atšķirības atzinumos par ECHA ierosinātajiem
lēmumprojektiem testēšanas priekšlikumu novērtēšanai vai atbilstības pārbaudēm
dokumentācijas novērtējuma ietvaros, par dalībvalstu ierosinātajiem lēmumprojektiem vielu
novērtējumam un par priekšlikumiem īpaši bīstamo vielu (SVHC) noteikšanai. Ja Dalībvalstu
komitejai neizdodas panākt vienprātīgu vienošanos, tās atzinumu nosūta Eiropas Komisijai
galīgā lēmuma pieņemšanai. Komiteja arī sniedz atzinumu par ECHA priekšlikumiem SVHC
prioritāšu noteikšanai licencēšanā un par Kopienas elastīgo rīcības plānu attiecībā uz
novērtējamām vielām.
Dalībvalstu komitejas uzdevumu izpildei ir nepieciešami precīzi zinātniski apsvērumi par plašu
zinātnisko jomu klāstu – no vislabākās dažādu testēšanas metožu izmantošanas, lai iegūtu
informāciju par vielu bīstamību, un vielu noturības vidē novērtēšanas līdz vienprātībai par
“licencēšanas sarakstā” iekļaujamo SVHC prioritātēm. Tādēļ katrā sanāksmē dalībniekiem
palīdz speciālisti no viņu kompetentajām iestādēm.
Paredzams, ka laikā no 2011. līdz 2013. gadam Dalībvalstu komiteja tiks informēta par
daudziem lēmumprojektiem attiecībā uz atbilstības pārbaudēm jautājumā par reģistrācijas
dokumentācijām un testēšanas priekšlikumiem, un iespējams, ka tā centīsies panākt
vienprātīgu vienošanos par tiem, ja vismaz viena dalībvalsts iesniegs attiecīgas piezīmes.
Pašlaik tiek lēsts, ka 10–20 % lēmumprojektu būs nepieciešama vienošanās Dalībvalstu
komitejā.
Laikā no 2011. līdz 2012. gadam dokumentāciju novērtējums veidos lielāko daļu Dalībvalstu
komitejas darba slodzes. Komitejas darbs pie vielu novērtēšanas tiek plānots, sākot ar
2012. gadu.
Turklāt vajadzēs regulāri atjaunināt SVHC “kandidātvielu” sarakstu un vismaz katru otro gadu
sniegt atzinumus par ECHA ieteikumu projektu attiecībā uz vielu iekļaušanu XIV pielikumā
(“licencēšanas sarakstā”). Šādai palielinātai darba slodzei būs atbilstoša ietekme uz komitejas
sanāksmju skaitu un to ilgumu.
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4.1.3. Forums
REACH regulas prasības paredz, ka katrai dalībvalstij ir jāizveido oficiālas kontroles sistēma
un jāievieš citi apstākļiem atbilstoši pasākumi. Efektīvai, saskaņotai un vienmērīgai īstenošanai
visā Kopienā ir izšķirošana nozīme REACH ticamības un panākumu nodrošināšanā. Forums
darbojas kā informācijas apmaiņas bāze dalībvalstīm un to īstenošanas pasākumu
saskaņošanai, tostarp CLP regulas ieviešanai. To vada un organizē dalībvalstu pārstāvji, bet
ECHA sekretariāts nodrošina atbalstu.
Tā kā REACH ieviešana pastāvīgi attīstīsies līdz ar pieaugošo datu apjomu, ko glabās ECHA,
un no augošā lēmumu un atzinumu skaita, kas tiks pieņemti dažādos REACH procesos, ECHA
sekretariāts veltīs pastiprinātu uzmanību un pūles, lai veicinātu izpildi un nodrošinātu efektīvu
foruma darbību.
Foruma secinājumu vai iniciatīvu ietekme būs atkarīga no dalībniekus iesaistīšanās un viņu
spējām mobilizēt par īstenošanu atbildīgo nacionālo iestāžu resursus. Tā kā ECHA uzskata, ka
REACH un CLP regulu panākumi ir atkarīgi no efektīvas īstenošanas dalībvalstīs, sekretariāts
iespēju robežās stiprinās centienus atbalstīt forumu saskaņotajās īstenošanas darbībās.
Forums veiks pasākumus, kas paredzēti regulāri atjauninātajā darba programmā, ar kuru var
iepazīties ECHA tīmekļa vietnē. Foruma darbības ir vērstas uz REACH īstenošanas darbinieku
uzdevumu precizēšanu un paraugprakses izstrādāšanu. Īpaši svarīga būs foruma iesaistīšanās
vairākos “kopīgos projektos”, piemēram, par normas “nav datu – nav tirgus” izpildi attiecībā uz
(iepriekšējo) reģistrāciju.
Forums ir izstrādājis īstenošanas stratēģijas un izstrādās minimālos kritērijus REACH
īstenošanai, uzņemoties saskaņotos projektus un sagatavojot vadlīniju un inspektoru mācību
materiālus. Tas turklāt sadarbosies ar RAC un SEAC, lai sniegtu konsultācijas par ierosināto
vielu ierobežojumu īstenošanas iespējām.
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4.2. Devītā darbība – Apelācijas padome
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Pieņemt augstas kvalitātes lēmumus bez liekas kavēšanās, vienlaikus padziļinot
iesaistīto personu uzticību apelācijas procedūrā.
• Risināt augošās darba slodzes izraisītās problēmas attiecībā uz apelācijām, kas
iesniegtas pret Aģentūras lēmumiem, un jo īpaši – jebkurām būtiskām svārstībām
darba slodzē.

• Sniegt ieguldījumu Komisijas darbā, piemērojot un uzlabojot reglamenta procedūru
pēc dažiem pirmajiem darbības gadiem, lai tālāk uzlabotu procesuālo iedarbīgumu
un apelācijas sistēmas efektivitāti. Tas var prasīt arī ieteikumus attiecībā uz
uzlabojumiem valdes organizatoriskajā struktūrā.

Apelācijas padome ir neatņemama ECHA daļa, bet tā pieņem lēmumus neatkarīgi. Pašlaik
padomi veido pilnas slodzes priekšsēdētājs un divi pilnas slodzes padomes locekļi, kuri
nedrīkst pildīt citus pienākumus ECHA. Ir iecelti arī padomes papildu locekļi un viņu
aizvietotāji, un viņus var sapulcināt kā pusslodzes darbiniekus, lai paveiktu pieaugošu darba
apjomu. Apelācijas padomes locekļus ieceļ ECHA Valde, pamatojoties uz Eiropas Komisijas
iesniegto kandidātu sarakstu. Kanceleja palīdz Apelācijas padomei tās funkciju pildīšanā.
Apelācijas padome ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu pret atsevišķiem ECHA pieņemtiem
lēmumiem iesniegto apelācijas sūdzību lietās. Lēmumi, pret kuriem var iesniegt apelāciju,
attiecas uz reģistrācijas pieteikuma noraidīšanu, datu kopīgošanu, testēšanas priekšlikumu
izskatīšanu, reģistrācijas dokumentāciju atbilstības pārbaudēm, vielu novērtējumiem vai
atbrīvojumiem no vispārīgā pienākuma reģistrēt uz produktiem un procesiem orientētu
pētniecību un attīstību (PPORD).
Apelāciju skaits, kas iesniegtas Apelācijas padomei, būs atkarīgs no ECHA pieņemto lēmumu
skaita un no iesaistīto personu lēmumiem par to, vai apstrīdēt iespējamos nelabvēlīgos
lēmumus. Līdz ar to Apelācijas padome pati nevar noteikt savu darba slodzi un tai ir jāizskata
visas apelācijas, kas padomei iesniegtas.
Attiecībā uz 2011.–2013. gadu Apelācijas padomes galvenais uzdevums būs augstas
kvalitātes lēmumu savlaicīga pieņemšana, neuzkrājot lielu skaitu nepadarītu darbu, kā arī
atbilstoša precedentu kopuma izveidošana. Var paredzēt, ka pēc 2010. gada termiņa
iestāšanās Apelācijas padomes darba slodze var būtiski svārstīties. Tomēr resursu plānošanas
nolūkā šie sākotnēji aplēstie apelāciju rādītāji nav mainīti attiecībā uz laikposmu no 2011. līdz
2013. gadam.
Vēl šo periodu, iespējams, raksturos izmaiņas iesniegto apelāciju veidos – paredzams, ka,
tuvojoties 2013. gadam, apelācijas pievērsīsies dokumentāciju un vielu novērtējumiem vairāk
nekā 2011. gadā, kad uzsvars, visticamāk, tiks likts uz jautājumiem par datu kopīgošanu un
reģistrācijas pieteikumiem. Šāda pakāpeniska pāreja rosinās veikt atbilstošas izmaiņas
Apelācijas padomes kompetences pārvaldībā.
2011.–2013. gada perioda noslēgumā Apelācijas padomei, balstoties uz iegūto pieredzi,
vajadzēs arī sistemātiski analizēt, vai ir nepieciešams izmainīt pieņemto darba kārtību vai
apstiprinātās procedūras – tostarp organizatoriskā izvērtējuma laikā, kas REACH regulā ir
paredzēts 2012. gadā. Šajā laikā ir gaidāmi arī pirmie spriedumi, ko pirmās instances tiesa
pieņems par iespējamām apelācijām pret Apelāciju padomes lēmumiem, un tie var likt
atjaunināt Apelāciju padomes lēmumu pieņemšanas praksi.
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4.3. Desmitā darbība – saziņa
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Turpināt saziņas uzlabošanu, lai labāk veicinātu ECHA mērķu sasniegšanu.
• Atbalstīt komunikāciju jo īpaši ar sabiedrību kopumā un ar mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU), arī nodrošinot tulkojumus.
• Attīstīt un padziļināt iesaistīto personu dalību ECHA darbā.
• Izprast sabiedrības viedokli par ķīmisko vielu drošu lietošanu (CLP regulas 34. pants).

Laikā no 2011. līdz 2013. gadam ECHA saziņas darbības turpinās koncentrēties četrās jomās:
1. attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem – ECHA attiecības ar presi tiks pārvaldītas gan
apsteidzoši, gan reaģējot uz notikumiem – tiecoties izskaidrot ECHA darbu plašsaziņas
līdzekļiem, kā arī atbildot uz pieprasījumiem un plašsaziņas līdzekļu publikācijām lietderīgā,
savlaicīgā un iedarbīgā veidā;
2. ārējā saziņa – šajā jomā ECHA centīsies tālāk pilnveidot savas attiecības ar iesaistītajām
personām – gan tām, kuras jau aktīvi līdzdarbojas, gan tām, kuras vēl to nedara. ECHA arī
pastāvīgi tieksies uzlabot saziņu ar sabiedrību kopumā un ar mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem. Aģentūra turpinās iesākto darbu, 22 oficiālajās ES valodās nodrošinot
publikācijas un tīmekļa lappuses, kas ir svarīgas plašai sabiedrībai un MVU;
3. iekšējie sakari – tā kā ECHA kļūst lielāka, īpaši liela nozīme būs iekšējai saziņai.
2009. gadā pieņemtā politika tiks pārskatīta un tālāk attīstīta, lai nodrošinātu tādu iekšējās
saziņas efektivitāti, kādai tai ir jābūt;
4. digitālā komunikācija – ECHA tīmekļa vietne tiks pārveidota 2011. gada laikā, un tiks
pilnveidota un uzlabota arī Aģentūras iekšējā tīkla vietne, kas tika atkārtoti atvērta
2009. gada nogalē.
Pēc pirmā reģistrēšanas termiņa 2010. gadā, ņemot vērā lielo informācijas apjomu, ko šis
termiņš radīs, ECHA 2011. gadā varēs sākt veicināt informācijas pieejamības uzlabošanu par
ķīmiskajām vielām sabiedrībai kopumā. Aģentūra pirmo reizi veiks pasākumus, lai informētu
par sava darba nozīmību, kā arī, lai informētu par datiem, kam visi pilsoņi var piekļūt,
izmantojot izplatīšanas datu bāzi un vielu sarakstu. Šis darbs tiks veikts sadarbībā ar ECHA
partneriem.
ECHA pabeigs plašu pētījumu par sabiedrības uztveri attiecībā uz vielu drošu lietošanu – gala
ziņojums ir jāiesniedz 2012. gada janvārī. Tas, inter alia, būs balstīts uz Eurobarometer
aptaujas rezultātiem, kuru veica visās 27 ES dalībvalstīs 2010. gadā. Pētījums noslēgsies ar
ziņojumu Eiropas Komisijai, kā to paredz CLP regulas 34. panta 1. punkts, un uz tā pamata
Komisija ziņos Eiropadomei un Parlamentam par varbūtēju nepieciešamību grozīt tiesību aktus
par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
Pašlaik ECHA ik gadu iegulda 3–4 miljonus euro dokumentu tulkošanā. 2011. gadā un vēlāk
ECHA turpinās iesākto praksi tulkot atbilstošos dokumentus, jo īpaši sabiedrības vajadzībām
kopumā un uzņēmumiem, konkrēti MVU, lai tos publicētu Aģentūras tīmekļa vietnē. ECHA
nodrošinās IT rīku lietotāju rokasgrāmatu pieejamību visās ES valodās, lai atvieglotu lietošanu.
ECHA arī centīsies pakāpeniski iztulkot šos tekstus horvātu, islandiešu un norvēģu valodā.
ECHA pilnveidos savu darbu sabiedrības informēšanā par ķīmiskā riska veidiem. Šis darbs tiks
veikts kopā ar Riska paziņošanas tīklu un citām ES iestādēm. ECHA tām palīdzēs, nododot to
rīcībā jaunās riska paziņošanas vadlīnijas, un vēlāk apkopos atsauksmes par vadlīniju
lietošanu.
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ECHA galvenie saziņas līdzekļi arī turpmāk būs tās tīmekļa vietne, iekšējais un ārējais tīkls,
Ieinteresēto pušu dienas, ko rīkos reizi divos gados, īpašiem tematiem veltīti semināri
ieinteresētajām pusēm un citi piemēroti pasākumi – paziņojumi presei, ziņu izlaidumi, raksti,
intervijas un preses konferences, ārējie apkārtraksti, e-biļeteni, kā arī Aģentūras ikgadējais
vispārīgais ziņojums, darba programma un publikācijas konkrētām mērķauditorijām.
2012. gadā jaunā tīmekļa vietne ļaus ECHA vieglāk un bez sarežģījumiem publicēt lielāku
dokumentu apjomu visās oficiālajās ES valodās, kā arī padziļināt savas tīmekļa vietnes
pieejamību citās valodās, kas nav angļu valoda.
Arī turpmāk saziņa ar sabiedrību kopumā būs prioritāra, jo būs apzināts lielāks skaits īpaši
bīstamo vielu, un tās vajadzēs licencēt un ierobežot. Tāpat prioritāra būs arī tīklu veidošana ar
ieinteresētajām pusēm veselības aprūpes un vides aizsardzības interešu grupās.
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4.4. Vienpadsmitā darbība – starptautiskā sadarbība
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Veicināt ESAO un ANO darbu, kas saistīts ar REACH un CLP.
• Izveidot divpusēju sadarbību vai noslēgt attiecīgus sadarbības nolīgumus ar
aģentūrām, kas darbojas līdzīgā jomā kā ECHA lielākajās trešās valstīs.

Attiecīgie noteikumi ECHA dibināšanas regulā uztic valdei pieņemt lēmumus par trešo valstu
un starptautisko organizāciju līdzdalību ECHA darbā (106. un 107. pants), bet citos gadījumos
iniciatīvai ir jānāk no Eiropas Komisijas (77. panta 2. punkta l) daļa). Turklāt REACH regulas
120. pants paredz, ka jebkurai konfidenciālas informācijas apmaiņai ar trešām valstīm vai
starptautiskajām organizācijām ir nepieciešams īpašs nolīgums starp ES un šo trešo personu.
Paredzams, ka pēc pirmā reģistrācijas termiņa iestāšanās 2010. gadā ECHA sāks saņemt
konfidenciālas informācijas pieprasījumus no trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
Tādēļ ECHA plāno sadarbībā ar Komisiju 2011. gadā izvērtēt un samazināt vajadzību pēc
iespējamajiem konfidencialitātes ievērošanas nolīgumiem.

4.4.1. Daudzpusējie pasākumi
ES sadarbība ar starptautiskajām organizācijām ķīmisko vielu politikas jomā ir Eiropas
Komisijas kompetencē. ECHA atbalstīs šīs starptautiskās darbības pēc Komisijas
pieprasījuma.
ECHA tiek aicināta piedalīties daudzos ESAO pasākumos, kas ir saistīti ar REACH un
CLP regulu ieviešanu – jo īpaši tas attiecas uz Vispārējā ķīmisko vielu informācijas portāla
(eChemPortal) projektu vadību, kuram ECHA nodrošinās uzņemšanu no 2011. gada, un uz
QSAR pieteikumu rīkkopas turpmāko pilnveidošanu, šī rīkkopa tiks izvērsta 2012. gadā 13 .
Aģentūra arī piedalās turpmākajā plānošanā par sadarbību ar ESAO ķimikāliju novērtēšanā
pēc 2010. gada – tostarp attiecīgajā ESAO darba plāna īstenošanas starpposmā. Sadarbībā ar
Komisiju un dalībvalstīm ECHA izstrādās procedūras, kas nodrošinās atbilstošu koordināciju
starp REACH ieviešanu un ES ieguldījumu pārveidotajā ESAO programmā.
Citi ar ESAO saistīti pasākumi, kuros ECHA tiks iesaistīta laikā no 2011. līdz 2013. gadam, būs
līdzdalība Iedarbības novērtējuma koordinācijas grupas darbā, Saskaņoto veidņu projektā,
darbā ar veselības un vides aizsardzības aspektiem saistībā ar nanomateriāliem, Vadlīniju
pārbaudes programmā un vajadzības gadījumā arī darbā, ko veic Koordinācijas grupa par
klasifikācijas un marķējuma saskaņošanu un tās apakšgrupas.
Papildus ar ESAO saistītajiem pasākumiem ECHA atbalstīs Eiropas Komisijas darbu ar
Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (POP). Vēl viena
starptautiska darbība, kurā Komisija, iespējams, turpinās lūgt ECHA atbalstu, ir saistīta ar
Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (GHS). Ņemot vērā
to lomu un dažādos uzdevumus, kurus CLP regula paredz ECHA, Aģentūra plāno piedalīties
ANO EEK Speciālistu apakškomitejas par GHS un tās korespondences grupu darbā neatkarīgi
no tā, vai to darbs ir zinātniska, vai tehniska rakstura. Turklāt ECHA uzraudzīs citus
starptautiskās ķīmiskās pārvaldības instrumentus, piemēram, Roterdamas konvencijas izpildi
un sarunas par juridiski saistošu instrumentu attiecībā uz dzīvsudrabu. Aģentūra arī turpmāk

13

ESAO (Q)SAR pieteikumu rīkkopas pirmais izdevums tika publicēts 2008. gada martā, ar atjauninājumu
2008. gada decembrī. 1.1. redakcija ir pieejama vietnē: http://www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar.
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būs gatava pēc pieprasījuma un atbilstoši resursiem nodrošināt zinātnisku un tehnisku atbalstu
Komisijai.

4.4.2. Darba attiecības ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām
Apspriežoties ar Eiropas Komisiju, un pēc tās pieprasījuma ECHA organizē vai piedalās
sanāksmēs un konferencēs ar trešām valstīm par REACH regulas prasībām un palīdz šajā
jomā nodrošināt atbilstošas mācības (piemēram, TAIEX semināru ietvaros). Aģentūrai ir
regulāri uzdots palīdzēt uzlabot sadarbību Kopienas un trešo valstu starpā, piedaloties
paraugprakses apmaiņā par jomām, kas ietilpst tās kompetencē. Saskaņā ar valdes lēmumu
par vispārējo attieksmi pret sadarbību ar trešām valstīm, kas pieņemts 2008. gada decembrī,
ECHA jo īpaši pievēršas ES kandidātvalstīm un potenciālajām pievienošanās kandidātvalstīm
Eiropas Savienībai. ECHA padziļinās attiecības ar šīm valstīm tādā veidā, kas ir samērojams
ar pakāpi, kādā tās ievēro REACH regulu.
Sākot no 2010. gada, ECHA var iegūt līdzekļus, ko piešķir pārejas programma, kuru finansē
ES Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA). Gaidāms, ka pēc 2011. gada ECHA tiks
piešķirti papildu līdzekļi, kad beigsies pašreizējā programma. Šī programma ECHA dod iespēju
iepazīstināt IPA palīdzības saņēmējvalstis ar dažādu ECHA struktūru darbību un zinātnisko
darbu, kā arī atbalstīt spēju attīstīšanas pasākumus partnervalstīs, paredzot nākotnē to
iespējamo pievienošanos ES.
Lielais reģistrācijas dokumentācijās iekļauto datu apjoms, ar ko ECHA iepazīstinās sabiedrību
2011. gadā, iespējams, padziļinās trešo valstu interesi un uzmanību, ko tās velta Aģentūras
darbam. ECHA sekretariāts paplašinās sadarbību ar ķīmisko drošību reglamentējošajām
iestādēm ārpus ES/EEZ teritorijas, galvenokārt ESAO dalībvalstīs, un – atbilstošā gadījumā –
oficiāli apstiprinās šīs attiecības, noslēdzot vienošanās memorandus. Tomēr jebkura darbība,
kas saistāma ar konfidenciālu datu apmaiņu, būs iespējama tikai, pamatojoties uz oficiāliem
nolīgumiem, kas minēti REACH regulas 120. pantā.
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.
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5. VADĪBA, ORGANIZĀCIJA UN RESURSI
5.1. Divpadsmitā darbība – vadība
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Nodrošināt, ka ECHA organizācija ir pielāgota pieaugošajai darba slodzei un
darbinieku skaitam.
• Turpināt nodrošināt drošības politikas īstenošanu.
• Sagatavoties ISO 9001.
• Nodrošināt Aģentūras efektīvu vadību.

ECHA augstākā lēmējstruktūra ir valde, ko veido 32 valdes locekļi ar balsstiesībām, kuri
pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Turklāt trīs valdes
locekļi bez balsstiesībām pārstāv ieinteresētās puses, bet trīs novērotāji – EEZ un EBTA
valstis.
Sākuma posmā (2007.–2010. gadā) valdes darbības noteica nepieciešamība ātri izveidot
vispārīgo struktūru, lai Aģentūra varētu pilnībā darboties. Sākot no 2011. gada un turpmāk,
valde varēs pievērsties saviem pastāvīgajiem reglamentētajiem pienākumiem. Valdes
uzdevumi cita starpā ir apstiprināt darba programmu, gada ziņojumu un citus stratēģiskos
dokumentus, kā arī pieņemt budžetu un sniegt atzinumu par galīgo pārskatu. Valde arī ieceļ
izpilddirektoru, Apelācijas padomi un Riska novērtēšanas komitejas un Sociālekonomiskās
analīzes komitejas locekļus, un tā var apstiprināt iesaistītās organizācijas, kuras kā novērotājus
var uzaicināt komitejas, Forums un citi aģentūras tīkli.
ECHA ikdienas vadība ir izpilddirektora uzdevums. Izpilddirektors pilda savus pienākumus
patstāvīgi, neierobežojot Eiropas Komisijas un valdes attiecīgo kompetenci.
2011. gadā ECHA organizatoriskā struktūra kļūs stabilāka, jo Aģentūra vairs būtiski nepieaugs
katru gadu. Direkciju skaits palielināsies līdz septiņām, un katrai no tām būs savi loģiski
pienākumi. Tomēr, lai Aģentūra gūtu panākumus, direkciju savstarpējā sadarbība arī turpmāk
būs būtiska.
2011.–2013. gadā ECHA turpinās ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu, dokumentēt
apstrādes sistēmu un citas saistītās procedūras, lai tās iederētos strauji augošās Aģentūras
jaunajās struktūrās un būtu pielāgotas riska līmenim, kāds saistīts ar operāciju efektīvu norisi.
Uzsvars tiks pārcelts uz sistēmas novērtējumu un atestāciju, lai nodrošinātu optimizāciju un
uzlabojumus. Turpināsies sertificēšanas sagatavošana saskaņā ar ISO 9001. Pirmie pasākumi
ECHA sagatavošanā, lai ieviestu vides pārvaldības un kontroles sistēmu (EMAS), tiks uzsākti
2011. gadā.
Ņemot vērā ECHA straujo izaugsmi, tās pamatdarbības jomu pakāpenisko paplašināšanos un
mainīgo kontroles vidi, ir svarīgi tālāk attīstīt administratīvo riska pārvaldības sistēmu.
Turpināsies tiesiskās kompetences nostiprināšana, lai nodrošinātu, ka arvien lielākais skaits
ECHA pieņemto lēmumu un noslēgto līgumu ir juridiski korekti, un lai varētu pārvaldīt
iespējamās sūdzības un tiesas procesus, tostarp tos, kas attiecas uz ECHA intelektuālo
īpašumu.
Dažiem nākamajiem gadiem par prioritāru ir atzīta ECHA drošības politika, lai nodrošinātu
atbilstošu aizsardzību Aģentūras personālam, informācijas krājumiem (jo īpaši reģistrācijas
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datiem), ēkām un aprīkojumam. Tas nozīmē arī to, ka ir jāformalizē galvenās procedūras,
jānostiprina attiecīgās struktūras un jāizstrādā pilnvērtīgs darbības kontinuitātes plāns.
Visbeidzot ECHA pildīs savus pārskatu sniegšanas pienākumus, un, proti, iesniedzot Eiropas
Komisijai ziņojumu par REACH regulas darbību 2011. gadā saskaņā ar šīs regulas 117. panta
2. punktu.

5.2. Trīspadsmitā darbība – finanses, iepirkumi un grāmatvedības
uzskaite
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Nodrošināt efektīvu budžeta plānošanu un stingri uzraudzītu budžeta izpildi.

• Atbilstoši pārvaldīt naudas līdzekļu rezerves, kas gaidāmas saistībā ar pirmo
reģistrēšanas termiņu 2010. gadā.

Finansiālā funkcija ir viens no galvenajiem atbalsta procesiem, jo ECHA darbību apjoms ir
strauji pieaudzis un ir nepieciešams nodrošināt, lai finanšu pārvaldība atbilstu attiecīgajiem
Eiropas Kopienas noteikumiem un regulām.
Aģentūras darbību finansēšanai ECHA izmanto šādus finansējuma avotus:
1. Eiropas Savienības budžeta lēmējinstitūcijas (t. i., Eiropas Parlamenta un Padomes)
piešķirtās Kopienas iemaksas un proporcionāli nelielās EEZ un EBTA valstu iemaksas;
2. ieņēmumus no nodevām un maksājumiem, ko ECHA saņem par uzdevumu izpildi, kas tai
noteikti saskaņā ar REACH un CLP regulu; un
3. brīvprātīgas dalībvalstu un EEZ un EBTA valstu iemaksas.
Pirmajos darbības gados ECHA tika finansēta no Kopienas iemaksām. Tādēļ 2010. gads, kurā
pirmā pamatienākumu apjoma kulminācija ir gaidāma, tuvojoties novembra termiņam, un būs
saistīta ar lielu reģistrācijas pieteikumu skaitu, ir pārejas gads, un tas tiek finansēts no
ienākumiem, ko sniedz nodevas un maksājumi; vienlaikus ir paredzēta arī atmaksājama
pārejas posma subsīdija, lai nodrošinātu likviditāti 2010. gada laikā. Tādēļ 2011.–2013. gadam
nav paredzēts Kopienas finansējums; tas nozīmē, ka ir gaidāms, ka šajā periodā ECHA pilnībā
segs savus izdevumus no iekasētajām nodevām un maksājumiem saskaņā ar Maksājumu
regulu 14 .
Tā kā ir paredzams, ka reģistrēšanas termiņi, kas paredzēti REACH regulā, radīs ievērojamas
ikgadējas svārstības ECHA ieņēmumu līmenī, vissvarīgākā ir budžeta pareiza plānošana un
naudas līdzekļu pārvaldība. Tam ir vēl jo lielāka nozīme tādēļ, ka Maksājumu regula paredz
iekasēto nodevu un maksājumu proporcionālas daļas nodošanu dalībvalstu kompetentajām
iestādēm kā atlīdzību par tām uzticēto specifisko uzdevumu izpildi, vienlaicīgi nodrošinot, ka
ECHA tiek saglabāti pietiekami finanšu resursi.
ECHA finanšu pārvaldības vispārējais mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot pieejamos finanšu
resursus, ievērojot taupības, lietderības un efektivitātes principus. Attiecībā uz iepirkumiem un
līgumu slēgšanu ECHA turpinās izmantot ārpakalpojumus nelielai daļai tās darba pasākumu,
lai nodrošinātu REACH regulas efektīvu īstenošanu. Laikā no 2011. līdz 2013. gadam,
izveidojot līgumisku bāzi IKT pilnveidošanai, loģistikai un citiem pakalpojumiem, arī turpmāk
saglabāsies liels pieprasījums pēc efektīviem iepirkumiem un piegādes līgumiem.

14

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008.
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5.3. Četrpadsmitā darbība – cilvēkresursi un administratīvie
pakalpojumi
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Nodrošināt cilvēkresursu pareizu plānošanu un turpināt nodrošināt augsti kvalificētu
cilvēkresursu pieejamību, lai sasniegtu ECHA mērķus.
• Nodrošināt pareizu darba nolikumu ECHA personāla vadībai un administrēšanai.
• Nodrošināt augstas kvalitātes darba vidi ECHA darbiniekiem un Komitejām saskaņā
ar augstākajiem veselības, drošības un apkārtējās vides standartiem.

Cilvēkresursi
ECHA cilvēkresursu politika 2011.–2013. gada periodam ir izklāstīta tā paša laikposma
daudzgadu personāla politikas plānā.
Aģentūras izveides pirmajiem gadiem bija raksturīga ļoti strauja darbinieku skaita
palielināšanās, un 2010. gada štatu tabulā pavisam ir paredzētas 426 pagaidu darbinieku
amata vietas. Nākotnē, 2011.–2013. gada periodā, ir paredzama mērenāka izaugsme, kuras
mērogs ir atkarīgs no dokumentāciju apjoma, kas tiks iesniegtas līdz reģistrēšanas un C&L
paziņojumu iesniegšanas termiņiem 2010. gadā un 2011. gada sākumā. Cilvēkresursu
stratēģijā galvenokārt tiks uzsvērta pāreja uz aģentūras darbinieku kompetences un prasmju
bāzes attīstīšanu, kā arī tās efektivitāti. Tādēļ tiks mainīta mācību un attīstības programma, lai
atspoguļotu šo uzsvara maiņu.
Arī pārskata periodā ievērojams darbs būs veltīts cilvēkresursu administrēšanas un
pārvaldības procedūru pilnveidošanai, jo īpaši tālāk attīstot integrētos IKT risinājumus, lai
mazinātu administratīvo slogu cilvēkresursu pārvaldībā un izveidotu saskanīgu pārskatu
sniegšanas un pārvaldības sistēmu.
ECHA Cilvēkresursu nodaļa ciešā sadarbībā ar Personāla komiteju atbalstīs un veicinās
darbinieku un viņu ģimenes locekļu labklājību.
Administratīvie pakalpojumi
Aģentūras infrastruktūras uzdevumi attiecas uz tās telpu pārvaldīšanu, par ko Aģentūra ir
noslēgusi ilglaicīgu nomas līgumu, kas nodrošina stabilitāti ECHA izvietojumā telpās. Nomas
līgums paredz arī izpirkšanas iespēju, kuru iespējams izskatīt pēc reģistrēšanas termiņa
2010. gadā.
Infrastruktūras un administratīvo pakalpojumu grupas galvenais uzdevums ir nodrošināt augsta
līmeņa pakalpojumu sniegšanu darbiniekiem, komitejām un Aģentūras apmeklētājiem. Šā
mērķa sasniegšanā arī turpmāk galvenais virzītājspēks būs visaugstāko darba drošības,
veselības aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības standartu ievērošana.
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5.4. Piecpadsmitā darbība – informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas
Prioritātes 2011.–2013. gadā
• Izmantot Aģentūras tehnisko IKT infrastruktūru augstā pakalpojumu sniegšanas
līmenī un nodrošināt maksimālu nepārtrauktību, efektivitāti un drošību attiecībā uz
visām apstiprinātajām darbībām un pasākumiem.

• Nodrošināt saskanīgu un vispārpieņemtu administratīvo struktūru, kā arī veicināt
paraugpraksi IT projektu vadībā.

IKT funkciju Aģentūrā piemēro plašam pakalpojumu lokam, un tā nodrošina daudzas darbības
vajadzības. Lai nodrošinātu darba procesu norisi bez papīra dokumentiem augstā datu
drošības līmenī, kā arī, lai nodrošinātu iepriekšējās nodaļās aprakstītos IT rīkus, IKT
pakalpojumus iedala grupās pēc to veida:
•
•
•
•
•
•

tehniskās infrastruktūras pārvaldība un pamatpakalpojumu sniegšana;
darbības uzraudzība un sekmēšana, īstenojot lielos projektus;
Aģentūras mēroga arhitektonisko vadlīniju izstrāde, ieviešana un uzturēšana attiecībā
uz infrastruktūru, lietojumprogrammām, darba procesiem un darba plūsmām;
administratīvo lietojumprogrammu pārvaldība, atbalsts un uzturēšana;
darbības lietojumprogrammu uzraudzība un uzturēšana; un
IT drošības politiku ieviešana un izmantošana.

Tīkla, sakaru, tehniskās infrastruktūras un lietotāju atbalsta paplašināšana un turpmāka
pilnveidošana turpināsies, lai pielāgotu tos augošajām un izvērstajām ECHA un iesaistīto
personu vajadzībām. Drošā tīkla savienojumi ar dalībvalstu kompetentajām un
tiesībaizsardzības iestādēm un Komisiju tiks tālāk paplašināti. Laikā no 2011. līdz 2013. gadam
IKT infrastruktūrai būs galvenā loma arī darbības nepārtrauktības nodrošināšanā un drošības
plānu īstenošanā.
Arhitektūras izvērtējumi un pieredze, ko sniedz pašreizējais reģistrēšanas process, liecina par
nepieciešamību turpināt IKT attīstību un paplašināt atbalstu darbības vajadzībām laikā pēc
2010. gada reģistrēšanas termiņa. Arvien redzamāka kļūst vajadzība pārveidot esošās
lietojumprogrammas un integrēt tās vispārējā uzņēmuma resursu pārvaldības pieejā –
laikposms no 2011. līdz 2013. gadam šim nolūkam būtu loģisks periods. Sākotnējās IKT
resursu aplēses attiecīgajā periodā neparedzēja šādas prasības, tomēr salīdzinājums ar citām
aģentūrām un organizācijām, kas līdzīgas ECHA, arī apliecina, ka sākotnēji ieplānotais
budžets un resursu līmenis attiecībā uz izmantotajām IKT sistēmām nav pietiekami augstu
novērtēts.
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6. PIELIKUMI
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1. pielikums: pārskats par starpposma rezultātiem, kas paredzēti REACH un CLP regulās
2010.–2013. gadā

2010








2011








2012









2013

15





Regulā noteiktie starpposma rezultāti
Pārskats par novērtēšanas gaitu līdz 2010. gada 28. februārim (54. pants)
Pirmais piecgadu ziņojums dalībvalstīm un Komisijai par REACH darbību, līdz 1. jūnijam (117. panta 1. punkts): šajā pirmajā piecgadu
ziņojumā jāiekļauj tiesībaizsardzības aspekti (127. pants)
Pārejas pasākumi saistībā ar ierobežojumu beigām, 1. jūnijā (137. pants)
Pirmais reģistrācijas termiņš esošām vielām >1000 t/g., R50/53 > 100 t/g. un CMR kat.1+2 līdz 30. novembrim (23. panta 1. punkts 15 )
Klasifikācijas un marķējuma paziņojumi saskaņā ar CLP regulas 40. pantu, līdz 3. janvārim
Pārskats par novērtēšanas gaitu, līdz 2011. gada 28. februārim (54. pants)
Paziņojumi par SVHC izstrādājumos, no 1. jūnija, sešus mēnešus pēc vielas ievietošanas “kandidātvielu sarakstā” (7. panta 2. punkts)
Pirmais piecgadu ECHA 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 Kopienas elastīgā rīcības plāna projekts attiecībā uz vielu novērtēšanu, jāiesniedz dalībvalstīm līdz 1. decembrim (44. panta
2. punkts)
Pētījums par informācijas sniegšanu plašai sabiedrībai par vielu un maisījumu drošiem lietošanas veidiem (CLP regulas 34. pants),
līdz 20. janvārim
Pārskats par novērtēšanas gaitu, līdz 2012. gada 28. februārim (54. pants)
Komisijas pirmais piecgadu vispārīgais ziņojums par REACH darbību un alternatīvo testēšanas metožu izstrādes un novērtēšanas
finansēšanu, jāpublicē līdz 1. jūnijam (117. panta 4. punkts): šajā ziņojumā jāiekļauj Komisijas veiktā reģistrēšanas prasības
pārskatīšana attiecībā uz 1–10 t/g kā pamatu iespējamiem tiesību aktu priekšlikumiem (138. panta 3. punkts)
Komisijas veiktā REACH regulas piemērošanas jomas pārskatīšana kā pamats iespējamiem tiesību aktu priekšlikumiem, līdz
1. jūnijam (138. panta 6. punkts)
ECHA pārskats, līdz 1. jūnijam (75. panta 2. punkts)
Izpildes termiņš ECHA lēmumprojektiem par testēšanas priekšlikumiem attiecībā uz reģistrācijām, kas saņemti līdz 1. decembrim,
1. decembrī (43. panta 2. punkta a) apakšpunkts)
Pārskats par novērtēšanas gaitu, līdz 2013. gada 28. februārim (54. pants)
Reģistrācijas termiņš attiecībā uz esošām vielām >100 t/g, līdz 1. jūnijam

Ja nav norādīts citādi, juridiskās atsauces attiecas uz REACH regulu.
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2. pielikums: ECHA ieņēmumu un izdevumu aplēses 2011.–2013. gadā (tostarp darbinieku
pieņemšanas plāns)
Resursu tāme 2011. gadam
Darbības (budžeta III sadaļa)
Numerācija attiecas uz darbību numuriem šajā darba programmā, nevis uz budžeta
numerāciju

Budžeta
projekts

Cilvēkresursi

Ieņēmumi

AD

AST

LD

1. darbība – reģistrēšana, datu kopīgošana un izplatīšana
2. darbība – novērtēšana
3. darbība – licencēšana un ierobežojumi
4. darbība – klasificēšana un marķēšana
5. darbība – konsultācijas un palīdzība, ko sniedz vadlīnijas un palīdzības dienests
6. darbība – zinātniskie IT rīki
7. darbība – zinātniskās un tehniskās konsultācijas ES iestādēm un struktūrām
ECHA struktūras un kopīgie pasākumi

39
82
26
14
26
24
8

13
11
5
3
12
3
3

6
5
2
0
5
0
0

700 000
700 000
1 800 000
200 000
1 500 000
13 600 000
500 000

8. darbība – komitejas un forums
9. darbība – Apelācijas padome
10. darbība – saziņa
11. darbība – starptautiskā sadarbība
Vadība, organizācija un resursi

17
12
10
6

8
5
8
1

4
3
7
0

3 800 000
900 000
6 500 000
1 000 000

12. darbība – vadība
Kopā

21
285

20
92

3
35

800 000
32 000 000

13.–15. darbība – organizācija un resursi (II sadaļa – infrastruktūra)
I sadaļa (personāla izmaksas)

26

53

26

14 000 000
61 800 000

3 000 000*

Kopā (REACH un CLP)

311

145

61

107 800 000

239 060 000

1

2

1 000 000
1 000 000

REACH un CLP procesu īstenošana

Štatu sarakstā –
Jaunā darbība – biocīdie produkti 16
Subsīdijas biocīdajiem produktiem

224 300 000
11 700 000
60 000

456
3

* Banku procenti.
16

Aplēses par biocīdajiem produktiem ir balstītas uz ECHA aplēsēm par resursu vajadzībām, un visi resursi ir jāapstiprina attiecīgā tiesību aktā
(COM(2009)267).

39

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Resursu tāme 2012. gadam
Darbības (budžeta III sadaļa)

Budžeta
projekts

Cilvēkresursi

Ieņēmumi

AD

AST

LD

REACH un CLP procesu īstenošana
1. darbība – reģistrēšana, datu kopīgošana un izplatīšana

39

13

6

400 000

2. darbība – novērtēšana

84

11

6

900 000

3. darbība – licencēšana un ierobežojumi

32

8

3

2 400 000

1 900 000

4. darbība – klasificēšana un marķēšana

16

3

1

400 000

150 000

26

12

5

1 500 000

24

3

2

12 150 000

8

3

0

700 000

8. darbība – komitejas un forums

19

8

4

4 600 000

9. darbība – Apelācijas padome

12

5

3

700 000

10. darbība – saziņa

10

8

7

6 500 000

11. darbība – starptautiskā sadarbība

6

1

0

1 000 000

12. darbība – vadība

24

22

4

800 000

Kopā

300

97

41

31 050 000

13.–15. darbība – organizācija un resursi (II sadaļa – infrastruktūra)

26

53

30

14 200 000

326

150

71

106 250 000

1

6

1 000 000
1 000 000

5. darbība – konsultācijas un palīdzība, ko sniedz vadlīnijas un
palīdzības dienests
6. darbība – zinātniskie IT rīki
7. darbība – zinātniskās un tehniskās konsultācijas ES iestādēm un
struktūrām
ECHA struktūras un kopīgie pasākumi

24 100 000

Vadība, organizācija un resursi

I sadaļa (personāla izmaksas)
Kopā (REACH un CLP)
Štatu sarakstā –
Jaunā darbība – biocīdie produkti
Subsīdijas biocīdajiem produktiem

1 500 000*

60 000 000
27 650 000

476
4

* Banku procenti.
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Resursu tāme 2013. gadam
Darbības (budžeta III sadaļa)

Budžeta
projekts

Cilvēkresursi

Ieņēmumi

AD

AST

LD

REACH un CLP procesu īstenošana
1. darbība – reģistrēšana, datu kopīgošana un izplatīšana

39

13

9

700 000

2. darbība – novērtēšana

84

11

6

900 000

3. darbība – licencēšana un ierobežojumi

32

8

3

2 500 000

36 400 000

4. darbība – klasificēšana un marķēšana

16

3

1

500 000

450 000

26

12

6

1 000 000

24

3

2

10 500 000

8

3

0

500 000

8. darbība – komitejas un forums

19

8

4

7 000 000

9. darbība – Apelācijas padome

12

5

3

1 000 000

10. darbība – saziņa

10

8

5

6 000 000

11. darbība – starptautiskā sadarbība

6

1

0

1 300 000

12. darbība – vadība

24

22

4

1 000 000

Kopā

300

97

43

32 900 000

13.–15. darbība – organizācija un resursi (II sadaļa – infrastruktūra)

26

53

28

14 700 000

5. darbība – konsultācijas un palīdzība, ko sniedz vadlīnijas un
palīdzības dienests
6. darbība – zinātniskie IT rīki
7. darbība – zinātniskās un tehniskās konsultācijas ES iestādēm un
struktūrām
ECHA struktūras un kopīgie pasākumi

30 600 000

Vadība, organizācija un resursi

I sadaļa (personāla izmaksas)
Kopā (REACH un CLP)
Štatu sarakstā –
Jaunā darbība – biocīdie produkti
Subsīdijas biocīdajiem produktiem

1 100 000*

61 800 000
326

150

71

109 400 000

68 550 000

7

6

6 312 000
2 192 000

4 120 000

476
11

* Banku procenti.
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3. pielikums: sākotnējie rādītāji par 2011.–2013. gadu
ECHA darbības galvenie virzītāji

Tāme par 2011. gadu

Tāme par 2012. gadu

Tāme par 2013. gadu

Reģistrācijas dokumentācijas (tostarp atjauninājumi)

8100

5100

12 400

Konfidencialitātes ievērošanas pieprasījumi

450

560

1300

Piekļuve datiem, kas vecāki par 12 gadiem

100

120

120

Trešo personu reģistrācijas informācijas pieprasījumi

500

50

200

PPORD paziņojumi

150

200

450 18

Pieprasījumi

1500

1500

2000

40

70

70

45 000

45 000

300

Ierobežošanas priekšlikumi (REACH XV pielikums)

10

12

15

Harmonizētas klasifikācijas un marķējuma priekšlikumi
(REACH XV pielikums)

90

90

90

SVHC statusa
XV pielikums)

40

30

30

130 19

240 20

400 21

20

50

150

Iesniegtās dokumentācijas

17

Paziņojumu skaits saskaņā ar REACH 7. panta
4. punktu
Ziņojumu
4. punktu

skaits

saskaņā

atzīšanas

ar

REACH

priekšlikumi

Licencēšanas pieteikumi
Alternatīva nosaukuma pieprasījumi

37. panta

(REACH

17

Šie skaitļi neietver pārneses no iepriekšējā gada, kas tiek izlietotas attiecīgajā gadā.
50 % ir 2008. gada projektu pagarinājumi.
19
Balstoties uz sākotnējām Komisijas aplēsēm par astoņām jaunām vielām, kas pievienotas XIV pielikuma sarakstā.
20
Balstoties uz sākotnējām Komisijas aplēsēm par 15 jaunām vielām, kas pievienotas XIV pielikuma sarakstā.
21
Balstoties uz sākotnējām Komisijas aplēsēm par 25 jaunām vielām, kas pievienotas XIV pielikuma sarakstā.
18

42

Daudzgadu darba programma
2011.–2013. gadam
Tāme par 2011. gadu

Tāme par 2012. gadu

Tāme par 2013. gadu

Lēmumi par dokumentācijas novērtējumu
- Sākto dokumentācijas novērtējumu skaits
- Lēmumu skaits par dokumentāciju novērtējumiem
- Lēmumu skaits par vielu novērtējumiem

500
350

500
350
10

500
350
30

Lēmumi par datu kopīgošanu

50

50

400

Lēmumi par atbilstības pārbaudēm (negatīvi)

660

90

160

Lēmumi par atbilstības pārbaudēm (pozitīvi, t. i., ar
reģistrācijas numura vai atjauninājuma apstiprinājumu)

20 350

4600

12 000

Lēmumi par trešo personu pieprasītās informācijas
izdošanu

280

25

100

Lēmumi
par
konfidencialitātes
pieprasījumiem (negatīvi)

150

30

65

20

50

150

ECHA darbības galvenie virzītāji
ECHA lēmumi

ievērošanas

Lēmumi par alternatīvu nosaukumu pieprasījumiem
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ECHA darbības galvenie virzītāji

Tāme par 2011. gadu

Tāme par 2012. gadu

Tāme par 2013. gadu

100

100

100

Kopienas elastīgā rīcības plāna projekta atjauninājumi
attiecībā uz novērtējamām vielām

1

1

1

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz licencēšanas
sarakstu

1

1

1

Atbildamie jautājumi/saskaņotās atbildes (REACH
padoms, REACH-IT, IUCLID 5 un citi)

7000

7000

10 000

Valdes sanāksmes

4

4

4

Dalībvalstu komitejas sanāksmes

6

6

6

RAC sanāksmes

6

6

6

SEAC sanāksmes

4

4

5

Foruma sanāksmes

3

Pārsūdzības
Citi

Jaunie aizpildāmie TA amati

30+4

6
22

20+0

3
23

0+14 24

22

Biocīdie produkti.
Biocīdie produkti.
24
Biocīdie produkti.
23
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