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Izpilddirektora priekšvārds
2008. gadā bija Ĝoti svarīgi, lai ECHA spētu faktiski nodrošināt, ka uzĦēmumi no 1. jūnija varēs
izpildīt to juridiskās saistības un laikus sākt iesniegt provizoriskās reăistrācijas dokumentus, anketas,
reăistrācijas dokumentus un PPORD paziĦojumus. Tas tika panākts ar darbinieku centību, jo viĦi
darbības sākuma mēnešos strādāja īpaši smagi. ECHA tika oficiāli atklāta 3. jūnijā, piedaloties
Komisijas priekšsēdētājam Barroso, priekšsēdētāja vietniekam Verheugen, Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāja vietniekam Onesta un Somijas premjerministram Vanhanen. Līdz oktobra beigām
ECHA būs izdevusi pirmo kandidātu sarakstu ar īpaši bīstamām vielām, kas ir pakĜautas licencēšanai,
un līdz gada beigām tā būs publicējusi pilnīgu provizoriski reăistrēto vielu sarakstu.
2009. gadā, kas būs pirmais pilnais darbības gads, ECHA joprojām ir sagaidāma strauja izaugsme un
pāreja. Lai gan REACH pamatdarbs – ėīmisko vielu reăistrācija – ir sekmīgi sākts jau 2008. gadā, ir
īpaši jāgatavojas darbam, kas saistīts ar pirmās reăistrācijas termiĦu 2010. gadā. 2009. gadā par
ECHA galveno darbu kĜūs novērtēšana, jo īpaši atbilstības pārbaude, un to atspoguĜo divu nodaĜu
pievienošana Novērtēšanas direktorātam. Būs jāveic arī jauni uzdevumi, piemēram, attiecībā uz
ierobežojumiem, kas stāsies spēkā 2009. gadā. Turklāt, pieĦemot jauno regulu par klasificēšanu,
marėēšanu un iepakošanu, likumdevēja iestāde ir devusi ECHA jaunus uzdevumus, un ir sākusies
diskusija par papildu pienākumu uzticēšanu Aăentūrai saistībā ar biocīdiem. Tāpēc ECHA joprojām ir
Ĝoti dinamiska organizācija, kuru sagaida vairāki tehniski, organizatoriski un zinātniski pārbaudījumi,
turklāt pastāv zināma neskaidrība par šo dažādo darbību attīstību.
Vissvarīgākais pārbaudījums ECHA 2009. gadā būs komitejām un operatīvajiem departamentiem,
kam ir jāizstrādā darba kārtība 2008. gadā aizsākto darbu veikšanai. Pamatojoties uz informācijas
zinātnisku izvērtējumu, ir jāizstrādā atzinumi par atsevišėiem dokumentācijas komplektiem, un tie ir
jāsniedz noteiktajā termiĦā. Darbu atvieglos jaunceĜamais ECHA konferenču centrs, kas tiks pabeigts
2009. gada sākumā un kurā tiks rīkotas arī Aăentūras struktūru sanāksmes.
Es vēlos uzsvērt, ka ECHA darbība ir atkarīga no tā, cik saskanīgi darbosies vairāki tīkli, kuros strādā
valstu kompetentās iestādes, Eiropas Kopienas iestādes un ieinteresēto pušu organizācijas.
Iepriekšējos gados sāktā sadarbība ir jānostiprina un jāpadara vēl efektīvāka tā, lai REACH darbotos
ikdienā nozares, patērētāju un attiecīgo valsts iestāžu labā. ECHA īpaši uzsvērs šo partnerību
nostiprināšanu un kopīgi ar dalībvalstīm veicamos mācību pasākumus.
Visbeidzot, 2009. gadā Aăentūra turpinās pilnveidot pārvaldības procesu atbilstīgi mērėiem un
palielinās resursu sadales efektivitāti. Tā arī centīsies uzlabot pārredzamību un garantēt elastību, kas
ir vajadzīga, lai izpildītu visdažādākos uzdevumus un pārvarētu neskaidrības, kas ir saistītas ar tās
darba slodzi un ieĦēmumiem.

Geert Dancet
Izpilddirektors
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1.

Galvenie 2008. gada sasniegumi un veicamais darbs

Galvenais ECHA pārbaudījums 2008. gada pirmajā pusē bija sagatavošanās REACH regulas1,
kas stājās spēkā 1. jūnijā, īstenošanai. ECHA sasniedza šo mērėi, un uzĦēmumi varēja izpildīt
to juridiskas saistības. ECHA arī laikus – pirms darbības sākuma – pabeidza attiecīgos
ieteikumu dokumentus.
1. jūnijā REACH-IT vēl nedarbojās plānotajā apjomā. ECHA darbinieki kompensēja šīs
tehniskās nepilnības, strādājot manuāli; tikmēr turpinājās REACH-IT pilnveides darbs.
Ieinteresētajām pusēm tika regulāri sniegtas jaunākās ziĦas par IT pagaidu rīku stāvokli. Ir
paredzēts, ka līdz 2008. gada oktobra beigām IT pagaidu risinājumi būs aizstāti ar REACH-IT
un visi pagaidu datubāzu dati būs pārnesti uz REACH-IT. REACH-IT aizkavēšanās un
manuālās apstrādes dēĜ bija nepieciešams mainīt ECHA uzdevumu prioritātes un pārveidot
dažas 2008. gada darba plānā iekĜautās darbības par negatīvajām prioritātēm, atliekot tās līdz
2009. gadam.
Lai rosinātu uzĦēmumus veikt provizorisku reăistrāciju, ECHA sadarbībā ar Eiropas Komisiju
14. aprīlī uzsāka provizoriskās reăistrācijas informatīvo kampaĦu. Pēc kādreiz izteiktā
pakārtoto lietotāju lūguma ECHA ir piekritusi sniegt provizoriski reăistrēto vielu pirmo
sarakstu jau pirms pirmās ieinteresēto personu dienas 10. oktobrī.
Valde 2008. gadā rīkoja piecas sanāksmes un palīdzēja virzīt ECHA un tās vadību pirmajā
finanšu neatkarības gadā. Notika pirmās ECHA komiteju un foruma sanāksmes, kurās tika
noteikta darba kārtība, šādi izpildot stingros REACH regulas noteiktos termiĦus, vienlaicīgi
izpildot arī gaidītās augstās prasības darba zinātniskās un tehniskās kvalitātes ziĦā. Pēc pirmā
uzaicinājuma izteikt interesi ir izraudzītas ieinteresēto pušu apvienības, kas uzrauga ECHA
darbu šajās Aăentūras struktūrās un citos tīklos.
30. jūnijā ECHA sāka pirmo publisko apspriešanu par pirmo vielu sarakstu, kuras dalībvalstis
ieteica atzīt par īpaši bīstamām. Pamatojoties uz saĦemtajām piezīmēm, 2008. gada oktobrī
dalībvalstu komiteju aicinās saskaĦot pirmās vielas, kas būtu iekĜaujamas licencēšanai
paredzēto kandidātu sarakstā.
Dalībvalstu kompetento iestāžu mācības noritēja saskaĦā ar plānu. ECHA ir sākusi arī ievietot
mācību materiālu tās tīmekĜa vietnē, jo īpaši par nozarei svarīgiem REACH-IT jautājumiem.
Papildus tīmekĜa vietnei Aăentūra ir publicējusi arī brošūras, faktu lapas un citus iespiestus
informatīvus materiālus un atsaukusies uz Komisijas lūgumu piedalīties informatīvajās
sanāksmēs par REACH trešās valstīs.
Darbā ir pieĦemti vairāk nekā 100 papildu darbinieki, un tika sāktas atlases procedūras jaunu
rezerves sarakstu izveidei nākamajiem gadiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka līdz gada beigām tiks
pabeigti darbi saistībā ar ECHA iekšējo konferenču telpu aprīkojumu. Paralēli pēc 2008. gada
septembra, kad īpašnieks atstāja telpas, tika sākti vairāki būvprojekti, kas Ĝaus ECHA efektīvi
izmantot visu ēku, kurā tā atrodas.

1

Regula (EK) Nr. 1907/2006.
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2.

2009. gada uzdevumi un prioritātes

2.1.
Uzdevumi un mērėi
Aăentūrai 2009. gadam ir četri pamatuzdevumi, proti, rūpēties par tās labo slavu, laikus
pieĦemot atzinumus un ieteikumus, kas balstīti uz izsvērtiem zinātniskiem atzinumiem par
ėīmiskajām vielām, sagatavot pamatu pirmās reăistrācijas termiĦam un licencēšanas
procedūrām, panākt virzību novērtēšanas jaudas vairošanā un nostiprināt savas autoritatīva
informācijas avota pozīcijas ėīmisko vielu jomā.
Turpinoties ECHA izaugsmei un uzsākot darbību jaunās REACH darbības jomās, tiks
pārbaudīta darba procedūru efektivitāte. Tas nozīmē, ka operatīvajam personālam,
zinātniskajām komitejām un administratīvajiem un juridiskajiem darbiniekiem ir jāsadarbojas
un jāveic darbs laicīgi un efektīvi.
Darbības jomā Aăentūra ieteiks licencēt pirmās vielas, un tiks atjaunināts pirmais īpaši
bīstamo vielu kandidātu saraksts. Lai gan ECHA pirmajam kandidātu sarakstam ir iesniegts
tikai ierobežots dokumentāciju skaits, ECHA prognozē, ka 2009. gadā dalībvalstis un
Komisija piedāvās lielāku skaitu vielu. Turklāt tiks sniegti pirmie atzinumi par ierosināto
saskaĦoto klasificēšanu un marėēšanu, un ECHA būs jāsagatavojas to uzdevumu izpildei, ko
tai uzticēs atbilstīgi nesen saskaĦotajai CLP regulai2.
No 1. jūnija būs spēkā REACH procedūra, kas attiecas uz ėīmisko vielu izmantošanas
ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka ievērojami palielināsies attiecīgo komiteju – Riska
novērtēšanas komitejas (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC) –
darba slodze, jo tām būs jāgatavojas 2010. gadā sniegt pirmos atzinumus par jauniem
ierobežojumiem.
Attiecībā uz gatavošanos pirmās reăistrācijas termiĦam 2010. gadā un licencēšanas procesam
ECHA ir ievērojami jāpalielina tās apmācītais zinātniskais personāls un jākonsolidē tās darba
kārtība un IT rīki. Proti, ECHA sāks izmantot jaunu ėīmiskās drošības novērtēšanas IT rīku,
kas palīdzēs uzĦēmumiem pierādīt ėimikāliju lietošanas drošumu un sagatavot ėīmiskās
drošības ziĦojumu, kas pievienojams reăistrācijas dokumentiem. Ja nepieciešams un ja pietiek
finanšu līdzekĜu, tai arī ir jāatvieglo datu apmaiĦas process starp potenciāliem reăistrētājiem
pirms reăistrēšanas, un tas acīmredzot prasīs ievērojamu papildu jaudu, lai konsultētu
reăistrētājus, piemēram, par vielas identifikāciju.
Šie pamatuzdevumi, kuros iesaistīti visi ECHA darbinieki, atbilst daudziem atšėirīgiem
mērėiem visās Aăentūras darba jomās un ir sīkāk iztirzāti tālāk tekstā. Lai atrisinātu šos
uzdevumus, ECHA būs jāsaglabā un jānostiprina tās ciešā un efektīvā sadarbība ar Eiropas
Kopienas iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu, kā arī ar citām
2

Paredzams, ka līdz 2008. gada beigām Eiropas Parlaments un Padome pieĦems un publicēs regulu par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marėēšanu un iepakošanu. Tā īstenos Eiropas Savienībā starptautiskos kritērijus, ko saskaĦojusi Apvienoto
Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome (ANO ECOSOC) bīstamo vielu un maisījumu klasifikācijai un
marėēšanai, ar nosaukumu Vispārējā saskaĦotā ėīmisko vielu klasifikācijas un apzīmēšanas sistēma (VSS).
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Eiropas aăentūrām un dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm.
Aăentūra arī turpinās veidot ciešas attiecības ar citām Eiropas vai valstu un starptautiskām
aăentūrām, kas darbojas ėīmisko vielu un to riska novērtēšanas jomā.
Līdz 2008. gada beigām lielākā daĜa pieredzējušo norīkoto Komisijas ierēdĦu vairs nestrādās
Aăentūrā, un 2009. gadā būs jāpieĦem darbā vairāk nekā 100 jaunu darbinieku. TādēĜ jaunā
vadība īpašu uzmanību pievērsīs jaunu darbinieku pieĦemšanai darbā un to apmācībai,
nodrošinot pietiekamu darbspēju, lai tiktu galā ar pieaugošo darba slodzi saistībā ar tuvojošos
pirmās reăistrācijas termiĦu 2010. gadā.
No budžeta aspekta ECHA būs cieši jāseko maksājumu ieĦēmumu dinamikai, lai sagatavotos
tam, ka faktiskie ieĦēmumi ievērojami atšėiras no Komisijas aplēsēm un budžeta
lēmējinstitūcijas pieĦēmuma, ka 2010.–2013. gadā ECHA nav nepieciešamas dotācijas.
Visbeidzot – Aăentūrai būs jāturpina stiprināt saskarsme ar sabiedrību. Šim nolūkam tā
pilnveidos publiskās tīmekĜa vietnes un veicinās pilsoĦu aktīvu dalību sabiedriskā
apspriešanā, piemēram, par licencējamo vielu atlasi un aizstāšanu. Turpināsies centieni
sarežăītu informāciju padarīt viegli pieejamu un sniegt vislabāko padomu un palīdzību visām
ieinteresētajām pusēm. ECHA arī sāks nodot atklātībai arvien vairāk informācijas par
ėīmiskajām vielām. Tādējādi tā kĜūs par uzticamu objektīvas informācijas avotu.
ECHA būs izpildījusi savu pienākumu un atrisinājusi 2009. gada uzdevumus, ja tā būs
ievērojusi termiĦus un arī turpmāk plaša sabiedrība, Eiropas Kopienas iestādes, valsts
pārvaldes iestādes un ieinteresētās puses to uztvers kā efektīvu, pārredzamu, uzticamu un
taisnīgu organizāciju.
2.2.

Prioritātes

ECHA 2009. gadā būs ne vien jānostiprina struktūras un darba organizācija, bet arī jānosaka
resursu prioritātes vairākās savstarpēji saistītās darbībās, kas garantēs Aăentūras darba
sekmīgumu šajā pirmajā pilnajā darbības gadā, un tās ir šādas:
1. nodrošināt efektīvu Aăentūras lēmumu pieĦemšanas procesu, jo īpaši attiecībā uz
testēšanas priekšlikumiem, atbilstības pārbaudēm un pirmajiem ieteikumiem Komisijai
par īpaši bīstamām vielām, kas iekĜaujamas licencējamo vielu sarakstā (REACH regulas
XIV pielikums);
2. izveidot un uzturēt to vielu galīgo sarakstu, kuras ir provizoriski reăistrētas pēc sākotnējā
termiĦa, un to vielu sarakstu, par kurām ziĦojuši pakārtotie lietotāji, un attiecīgos
gadījumos atvieglināt datu efektīvu koplietošanu līdz pirmās reăistrācijas termiĦam
2010. gadā;
3. turpināt konsolidēt procedūras un IT atbalsta rīkus, jo īpaši REACH-IT un jauno CSR
(ėīmiskās drošības ziĦojuma) rīku, rūpējoties par visu Aăentūras, tās struktūru un
dalībvalstu kompetento iestāžu darbību efektīvu izpildi;
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4. izdot ieteikumu atjauninājumus, kuros tiks izskatīti ierobežojumi, licencēšana un jaunie
tiesību akti par klasificēšanu un marėēšanu, kā arī svarīgākie jautājumi par reăistrāciju, ko
uzdos valstu palīdzības dienestu tīkls, Aăentūra, Komisija, dalībvalstu kompetentās
iestādes un citas personas;
5. saistībā ar saskaĦotu vielu klasificēšanu un marėēšanu ieviest efektīvu darba organizāciju
pirmo klasificēšanas un marėēšanas, kā arī un ierobežojumu priekšlikumu apstrādei,
nodrošinot šā darba pārredzamību un augstu zinātnisko kvalitāti;
6. sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju saistībā ar ėīmiskā riska novērtēšanu
stiprināt attiecības ar ECHA partneriem Eiropas Savienībā un ārpus tās;
7. pilnveidot ECHA saskarsmi un dialogu ar plašu sabiedrību, jo īpaši ar Aăentūras tīmekĜa
vietnes starpniecību, ieskaitot nodaĜu, kas izplata detalizētu informāciju par ėīmiskajām
vielām, kā arī sadarbībā ar dalībvalstīm;
8. pieĦemt darbā un apmācīt personālu, lai izpildītu 2009. gada darbības uzdevumus un
sagatavotos pirmajam reăistrācijas termiĦam 2010. gadā, kā arī turpināt pilnveidot
REACH mācību programmas dalībvalstu ekspertiem un pasniedzējiem no trešām valstīm;
9. cieši uzraudzīt ieĦēmumus no maksājumiem un izdevumus, lai panāktu augstu budžeta
izpildi un laikus noteiktu iespējamu ieĦēmumu deficītu, Ħemot vērā jaunās tāmes, ko
aprēėinās saskaĦā ar provizoriskās reăistrācijas dokumentiem, kas būs saĦemti līdz
2008. gada 1. decembrim.
2.3.

Riska pārvaldība

Aăentūra saglabās visaptverošu riska pārvaldību, lai nodrošinātu, ka tā izpilda uzdevumus un
sasniedz mērėus neatkarīgi no nenovēršamām neskaidrībām, piemēram, paredzamā iesniegto
dokumentācijas komplektu skaita. ECHA ir jāreaăē ar elastīgu darba sadali visā Aăentūrā, ko
papildina darbā pieĦemamais pagaidu atbalsta personāls, kam jātiek galā ar neplānoti augstu
darba slodzi un neparedzētiem pieprasījumiem. Tas nozīmē arī to, ka palīdzības dienests
aktīvi pielāgojas pastāvīgi mainīgajām lietotāju prasībām un efektīvi koordinē iestādē
pieejamo ekspertu darba jaudu. Savukārt nepieciešamības gadījumā ECHA noteiks prioritāti
saviem uzdevumiem, un var pārveidot vairākas 2009. gadam plānotās darbības negatīvajās
prioritātēs, lai nodrošinātu REACH pamatprocesu efektīvu darbību. Vispārējas riska
pārvaldības pamatelements ir Aăentūras turpmākās pārvaldības un ziĦošanas rīku izstrāde un
īstenošana saskaĦā ar Aăentūras kvalitātes politiku. Šajos rīkos jāiekĜauj riska noteikšanas,
novērtēšanas, dokumentēšanas, aptvēruma un turpmākās uzraudzīšanas aspekti, kas sekmēs
riska pārvaldības kultūru jau no Aăentūras darbības un personāla atlases sākumposma.
Lai nodrošinātu iepriekš minēto prioritāšu sekmīgu īstenošanu, ECHA ir paredzējusi vairākus
īpašus riska pārvaldības pasākumus:
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1. vajadzības gadījumā lielā apjomā ad hoc zinātnisko atbalstu varētu iepirkt ārēji,
pamatojoties uz 2008. gadā noslēgtajiem pamatlīgumiem; ciešā sadarbībā ar dalībvalstu
kompetentajām iestādēm varētu arī samazināt to lēmumu daĜu, kas jāizskata dalībvalstu
komitejai (MSC), tajā pašā laikā paaugstinot dalībvalstu sagatavotās XV pielikuma
dokumentācijas kvalitāti;
2. tā kā ECHA neatbalsta SIEF darbības, ECHA būs gatava atsaukties uz lielu skaitu lūgumu,
ko atsūtīs SIEF un kas būs ar to saistīti, visticamāk – saistībā ar vielu identificēšanu. Līdz
ar to šīs kompetences jomas nostiprināšanai tiks veltīta īpaša uzmanība;
3. ja radīsies sarežăījumi ar IT sistēmām, ECHA aicinās līgumslēdzējus pievērsties to
uzlabošanai un, ja iespējams, veiks uzdevumus manuāli vai izmantojot ad hoc
pielāgojumus;
4. ECHA darīs visu iespējamo, lai sekmētu atgriezenisko saiti ar dažādām kopienām, kas
izmanto vadlīnijas, vajadzības gadījumā aktīvi vēršoties pie valstu palīdzības dienestiem,
dalībvalstu kompetento iestāžu un nozares palīdzības dienestiem un ekspertiem, lai iegūtu
informāciju par to pieredzi; ja nepieciešams, ECHA no jauna vērsīsies pie ārējiem
ekspertiem, lai plānotu atjauninājumus, piemēram, noslēdzot pamatlīgumus;
5. ar ECHA resursiem tiks atbalstīti komiteju locekĜi, lai viĦi varētu laikus sniegt zinātniski
pamatotus atzinumu projektus, kas Ĝautu komitejām pieĦemt kvalitatīvus atzinumus
juridiski noteiktajos termiĦos;
6. lai varētu jebkurā brīdi piesaistīt ārējus ekspertus un darbaspēku, tiks veikti pasākumi ar
visdažādākajiem līdzekĜiem, tostarp veidojot ad hoc darba grupas un arī konsultāciju
līgumus;
7. tiks veidotas piemērotas rezerves jaudas, lai varētu novērst lielākas kĜūmes IKT
infrastruktūrā, jo īpaši tīmekĜa vietĦu sakaru moduĜos;
8. ECHA aprēėinās kopējos ieĦēmumus no maksājumiem un stingri uzraudzīs norises
pirmajā pilnas darbības gadā. Budžeta ierobežojumi tiks risināti, veicot grozījumus kārtējā
budžetā un/vai nosakot prioritāšu izmaiĦas;
9. lai gan būtiskākās zinātnisko un IT ierēdĦu atlases procedūras tiks pabeigtas 2009. gadā,
izveidojot rezerves sarakstus, tā nodrošinot lielāko daĜu vajadzīgo jaunpieĦemamo
darbinieku, paredzams arī, ka ir iespējami jauni pieprasījumi pēc papildu darbinieku
rezervēm. Turklāt ir paredzēts, ka dažas apmācību iespējas, kas pašlaik ir paredzētas
iestādes iekšienē, varētu īstenot ar ārpakalpojumu palīdzību.
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3.

Pārvaldība
3.1.

ECHA Valde

2009. gadā Valde jau strādās ar pilnu jaudu. Tai joprojām būs būtiska nozīme Eiropas
Kopienas budžeta ciklā un Aăentūras darbības programmu plānošanā un ziĦošanā par tām.
Atsevišėi pasākumi šajā jomā būs šādi:










budžeta projekta un ieĦēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšana 2010. gadam;
vispārējā 2008. gada pārskata pieĦemšana;
kredītrīkotāja 2008. finanšu gada pārskata analīze un novērtējums;
atzinuma sagatavošana par Aăentūras galīgajiem 2008. gada pārskatiem;
Aăentūras 2010. gada darba programmas pieĦemšana;
daudzgadu darba programmas pirmais atjauninājums;
civildienesta noteikumu īpašo īstenošanas noteikumu pieĦemšana;
Aăentūras iekšējās kārtības un procedūru pielāgošana nepieciešamības gadījumā;
Aăentūras 2010. gada galīgā budžeta pieĦemšana.
3.2.

ECHA pārvaldība

Vadības pienākums ir virzīt Aăentūras darbu pirmajā pilnajā darbības gadā un sagatavot to
papildu uzdevumu veikšanai, kas tai jāuzĦemas, kā arī darba slodzes palielinājumam
nākamajos gados. Pamatojoties uz līdzšinējiem panākumiem, viens no ECHA vadības
pamatmērėiem būs nostiprināt un uzlabot darba procedūras un struktūras, kas veidojušās kopš
2007. gada. Tas ietver arī sadarbību ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm dažādajos
REACH procesos, kur panākumu nodrošināšanai ir vajadzīga vienmērīga informācijas plūsma
un sadarbība, kā arī jānodrošina, lai Aăentūra sniegtu ieinteresētajām pusēm konsekventu
viedokli. Visos jautājumos, kas saistīti ar administrāciju, budžetu un finansēm, personālu,
revīziju un grāmatvedību, ECHA ieviesīs efektīvus ziĦošanas rīkus un cieši sadarbosies ar
Eiropas Parlamentu un Padomi (Eiropas Kopienu budžeta lēmējinstitūciju), kā arī ar Komisiju
un Revīzijas palātu.
Šā vispārējā Aăentūras pārvaldības uzdevuma izpildei nepieciešamas konkrētas turpmāk
izklāstītās prioritārās darbības:
•

nostiprināt, uzlabot un pilnveidot Aăentūras darbības struktūru, procedūras un
pārvaldību, tostarp jaunu vadītāju iekĜaušanos un sadarbību ar dalībvalstu
kompetentajām iestādēm;

•

pieĦemt jaunu, augsti kvalificētu personālu un apmācīt šos darbiniekus, gatavojoties
pirmajam reăistrācijas termiĦam 2010. gadā, izmantojot šajās mācībās attiecīgu
dalībvalstu kompetento iestāžu personālu;
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•

nostiprināt iekšējās kontroles sistēmas, lai nodrošinātu resursu efektīvu pārvaldību
saskaĦā ar pieĦemtajiem noteikumiem, turklāt sasniedzot prasīto augsto kvalitātes
atdeves līmeni;

•

pabeigt vai pilnveidot Aăentūras ECHA standarta darbības procedūras (SOP), tostarp
testēšanu un koriăēšanu, ja tas nepieciešams.

Aăentūra 2008. gadā ir pieĦēmusi darbā jaunu vidējās un augstākās vadības personālu,
aizstājot pieredzējušos norīkotos Komisijas ierēdĦus, kas pildījuši vadības pienākumus kopš
2007. gada. Lai gan darīts viss, lai nodrošinātu lietu vienmērīgu nodošanu, jaunajiem
vadītājiem joprojām nav viegli uzreiz atsākt to, ko darījuši norīkotie Komisijas ierēdĦi, un
garantēt pilnvērtīgu Aăentūras darbību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta attiecību veidošanai
starp jauno vadību un ieinteresētajām pusēm.
Papildu sākotnējām jauno darbinieku mācībām tiks izstrādāta nepārtraukta mācību
programma Aăentūras personālam, lai nodrošinātu, ka tas saglabā un uzlabo īpašās zināšanas
atbilstoši augstajam līmenim, kas nepieciešams sekmīgai ECHA darbībai. Tā kā dalībvalstu
kompetento iestāžu darbībām ir vienlīdz liela nozīme REACH kopējā īstenošanā, Aăentūras
vadība sadarbosies ar dalībvalstu kompetento iestāžu vadību, veidojot jaunas mācību
programmas to zinātniskajam personālam. ECHA arī sniegs ieguldījumu vidējo un augstāko
vadītāju profesionālo vadības prasmju saglabāšanā un pilnveidē. Nepieciešamības gadījumā
tiks nolīgti ārējie pasniedzēji.
Aăentūras lēmumi ir jāpieĦem pilnīgā saskaĦā ar REACH regulas prasībām, pamatojoties uz
ticamām un dokumentētām zinātnes atziĦām. Administratīvā procesa, kā arī lēmumu pamatā
esošo zinātnisko atziĦu kvalitātes kontrole ir pilnībā jāievieš krietni pirms 2010. gada termiĦa,
pēc kura sagaidāms krass darba slodzes kāpums ar stingriem termiĦiem. Liels uzdevums būs
nepieciešamā IT atbalsta (jo īpaši paredzētās darbplūsmas vadības sistēmas) nostiprināšana.
2009. gadā ECHA turpinās pilnveidot dokumentu pārvaldības sistēmu. Tas nozīmē nodrošināt
personālam visefektīvāko piekĜuvi iekšējai un ārējai informācijai, kas vajadzīga darba
pienākumu izpildei, ka arī nodrošināt piekĜuvi informācijai saskaĦā ar tiesību aktu prasībām.
Veicot kvalitātes sistēmas uzraudzību, vadība regulāri pārlūkos SOP un vajadzības gadījumā
tās pilnveidos.
Pamatojoties uz darbības pamatrādītājiem, vadība 2009. gadā sāks sistemātiski definēt un
izvērtēt virzību ECHA mērėu sasniegšanā un veikumu atbilstoši rādītājiem un regulāri
informēs Valdi.
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4.

Darbība
4.1.

(Provizoriskā) reăistrācija un jautājumi

Publicējot provizoriski reăistrēto vielu sarakstu, ECHA ir izpildījusi tās galveno lomu
provizoriskajā reăistrācijā atbilstīgi REACH. Saraksta publicēšana nozīmē ECHA darba
pamatvirziena pāreju uz datu koplietošanu un kontaktu veicināšanu starp potenciālajiem
reăistrētājiem un ar pakārtotajiem lietotājiem. Tādējādi 2009. gadā jākoncentrējas uz to, lai:
•
•

publicētu pakārtoto lietotāju paziĦoto vielu nosaukumus;
palīdzētu potenciālajiem reăistrētājiem atrisināt strīdus, kas saistīti ar datu
koplietošanas darbībām.

Līdz brīdim, kad būs pieejama publiskās izplatīšanas vietne, ECHA būs jāiegulda vairāk darba
datu koplietošanā. ECHA turpinās sniegt aktīvu palīdzību nozares organizācijām, kas izstrādā
rīkus efektīvai SIEF īstenošanai.
Pieredze, kas pirms reăistrācijas gūta 2008. gada pēdējos septiĦos mēnešos, manuāli sniedzot
atbildes uz jautājumiem, tostarp īstenojot nepārtrauktu reăistrācijas īstenošanas uzraudzību,
tiks likta lietā 2009. gadā, īstenojot jautājumu apstrādes procedūru. Aăentūra centīsies sniegt
nozarei atgriezenisko saiti, lai uzlabotu jautājumu dokumentācijas kvalitāti.
2009. gadā ECHA paredz saĦemt vairākus simtus pieprasījumu, visvairāk pirms vasaras un
pirms Ziemassvētkiem.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir laiks, kas vajadzīgs jautājumu apstrādei ar zinātniski
pamatotu rezultātu, un provizoriski reăistrēto vielu saraksta, kas tiks pabeigts un publicēts
pirms 2008. gada 31. decembra, augsta kvalitāte.
Paredzams, ka 2009. gadā REACH-IT spēs pilnībā apstrādāt visus iesniegto informāciju,
aizstājot 2008. gada manuālās darbības.
Pieredze, kas iegūta 2008. gada pēdējos septiĦos mēnešos, manuāli apstrādājot iesniegto
dokumentāciju gan saistībā ar reăistrāciju, gan PPORD atbrīvojuma lūgumiem, tostarp šā
darba nepārtrauktu uzraudzību, atvieglos kārtējos uzdevumus 2009. gadā.
2009. gadā sāksies reăistrācija un paziĦošana, kas iekĜauj pakārtoto lietotāju reăistrācijas un
paziĦojumu atjaunināšanu. Attiecībā uz reăistrāciju un PPORD paziĦojumiem 2008. gadā šo
jauno procedūru īstenošana tiks rūpīgi uzraudzīta, un to pamatā esošie procesi vajadzības
gadījumā tiks pilnveidoti, lai līdz 2009. gada beigām nodrošinātu parasto darbplūsmu.
2009. gadā ECHA paredz saĦemt relatīvi mazu skaitu reăistrācijas dokumentācijas lietu un
vairākus simtus PPORD atbrīvojuma paziĦojumu.
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Paredzams arī, ka 2009. gadā var sākt darboties paziĦošanas process klasificēšanas un
marėēšanas sarakstam, taču darba maksimālā slodze ir paredzama 2010. gada beigās.
Rādītāji: atbilstoši darbības rādītāji ir laiks, kas vajadzīgs reăistrācijas dokumentācijas
apstrādei, pabeigtības pārbaudei, reăistrācijas numuru piešėiršanai un lēmumu pieĦemšanai
par konfidencialitātes prasībām pieejamās kompetences robežās.
4.2.
Novērtēšana
Novērtēšanas darbs 2009. (un 2010.) gadā jāskata kā laicīga sagatavošanās maksimālajai
darba slodzei 2011.–2013. gadā, ko izraisīs lielos apjomos ražojamo ėimikāliju reăistrācijas
termiĦš, proti, 2010. gada 1. decembris. Starp lielos apjomos ražojamām ėimikālijām ir dažas
no vissarežăītākajām un zinātniski grūtāk raksturojamām vielām, par kurām nozarei ir
jāizstrādā reăistrācijas dokumentācija un kuras ECHA ir jāizvērtē. TādēĜ ECHA, un jo īpaši
sekretariātam un dalībvalstu komitejai, ir svarīgi, lai šos pirmos gadus izmantotu šim
pārbaudījumam nepieciešamo augsto zinātnisko un reglamentējošo jaudu izstrādei un
pārbaudei.
Tāpēc sekretariāta darbs galvenokārt būs jaudas palielināšana, izstrādājot novērtēšanas
stratēăiju, apmācot jauno personālu, paplašinot darbinieku zināšanas un pārbaudot pieejas
reăistrācijas dokumentācijai un citai dokumentācijai (jo īpaši ar aktīvu dalību attiecīgās
ESAO programmās). Sekretariātam būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar dalībvalstu komiteju,
izstrādājot jaudas palielināšanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka sekretariāta darbs
novērtēšanas jomā saskan ar dalībvalstu kompetento iestāžu un dalībvalstu komitejas
uzskatiem.
2008. gadā ECHA novērtēšanas darbībām bija jānosaka zemāka prioritāte tādēĜ, ka papildu
darba slodzi radīja REACH-IT apjoma samazinājums 2008. gadā. Tā kā paliek spēkā mērėis
panākt pilnīgu gatavību paredzētajam darba maksimumam no 2010. gada decembra,
2009. gadā šajā jomā ir jāiegulda lielāks darbs, lai atgūtu 2008. gadā iekavēto.
ĥemot vērā 2008. gadā iegūto pieredzi, iesniegto reăistrācijas dokumentācijas lietu un
attiecīgo testēšanas priekšlikumu skaits ir paredzams visai mazs. ECHA ir pienākums izskatīt
visus testēšanas priekšlikumus. Turklāt ECHA ir jāveic atbilstības pārbaude vismaz 50 %
iesniegto reăistrācijas lietu. Līdz ar to prioritāte tiks dota novērtēšanas jaudas palielināšanai.
2009. gadā ECHA sekretariāts izstrādās pirmo novērtēšanas lēmuma projektu attiecībā gan uz
testēšanas priekšlikumiem, gan atbilstības pārbaudi, un pirmie lēmumu projekti par testēšanas
priekšlikumiem ir gaidāmi 2009. gada sākumā.
Ar mērėi atbalstīt dalībvalstis vielu novērtēšanā ECHA var ierosināt 2009. un 2010. gadā
veikt dažus agrīnus jauno vielu izvērtējumus, lai pārbaudītu Aăentūras un komiteju
procedūras.
Rādītāji: atbilstošs snieguma rādītājs ir zinātniski pamatotu novērtēšanas lēmumu projektu
sagatavošana prasītajos termiĦos un dalībvalstu komitejas vienprātīga piekrišana.
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4.3.

Klasifikācija un marėēšana, īpaši bīstamas vielas (SVHC)

Viena no prioritātēm 2009. gadā būs ECHA publicētais pirmais īpaši bīstamu vielu (SVHC)
saraksta priekšlikums, ko ieteiks Komisijai licencēšanai. Ievērojama problēma, kas jāatrisina
Aăentūrai šajā darbā, būs iegūt un izvērtēt informāciju, kas Ĝautu zinātniski pamatoti noteikt
prioritātes, lai sagatavotu pārredzamu priekšlikumu, kuru atbalstītu dalībvalstis, un izveidot
sarakstu, kas Ĝautu efektīvi un pārvaldāmi īstenot turpmākos pasākumus. Tajā pašā laikā
ECHA ir jāizpilda 2009. gada 1. jūnija termiĦš pirmo ieteikumu iesniegšanai Komisijai.
ĥemot vērā ierobežoto vielu skaitu pirmajā SVHC kandidātu sarakstā, arī ECHA pirmajos
ieteikumos par iekĜaušanu XIV pielikumā būs ierobežots vielu skaits. ECHA prioritāte būs
atjaunināt kandidātu sarakstu 2009. gadā un panākt saskaĦojumu dalībvalstu komitejā. Tā kā
vielas iekĜaušana sarakstā uzliks pienākumus preču ražotājiem un importētājiem, tas palielinās
ECHA padomdevēja darbu šajā jomā. Paredzams, ka galvenais uzsvars būs uz vielu
identifikāciju.
Priekšlikumu apstrāde saskaĦotai klasifikācijai un marėēšanai Riska novērtēšanas komitejā
(RAC) 2009. gadā tiks uzlabota. Ir paredzama plaša dokumentācijas caurlaide. Tomēr tiek
paredzēts, ka 2009. gadā būs jāiegulda papildu pūles, lai apmācītu dalībvalstis izstrādāt
XV pielikuma dokumentāciju. Pēc nesen saskaĦotās KMI regulas stāšanās spēkā ėimikāliju
piegādātāji var arī iesniegt dokumentāciju, ierosinot saskaĦotu klasifikāciju un marėēšanu par
maksu.
Paredzams arī, ka vajadzēs pārskatīt ieteikumus par XV pielikuma dokumentācijas
sagatavošanu, pamatojoties uz 2008. gadā un 2009. gada sākumā gūto pieredzi.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir sekretariāta un komiteju priekšsēdētāju sniegtā
atbalsta augstā zinātniskā un tehniskā kvalitāte, ierosināto risinājumu komiteju uzskatu
atšėirību pārvarēšanas procentuālais rādītājs un vidējais laiks, kas vajadzīgs dokumentācijas
apstrādei.
4.4.
Ierobežojumi un licencēšana
Ierobežojumu procesa piemērošana sāksies 2009. gada 1. jūnijā. Šā “jaunā” REACH procesa
īstenošana būs grūts pārbaudījums. Pretstatā “vecajai” sistēmai atbilstoši regulai par esošajām
vielām un direktīvai par ierobežojumiem pārrunas par riska novērtēšanu, ierobežojuma
priekšlikumi un sociālā un ekonomiskā analīze notiek vienlaicīgi, nevis secīgi, un ir noteikti
Ĝoti stingri termiĦi – agrāk nebija nekādu termiĦu.
Galvenā problēma līdz ar to būs pārvaldīt procesu un gādāt par termiĦu ievērošanu,
nodrošināt zinātnisko un tehnisko kvalitāti un pārliecināties, vai Aăentūras atzinumu saturs, ja
tas ir labvēlīgs, ir pietiekams, lai Ĝautu Komisijai pieĦemt lēmumus.
ECHA būs gatava iespējai, ka dažām dalībvalstīm var rasties grūtības, XIV pielikuma
ierobežojumu dokumentāciju izstrādājot tā, lai iznākumā būtu iespējams stingrajos termiĦos
risināt auglīgu zinātnisku diskusiju un izdarīt secinājumus. Šādā gadījumā būs jārisina

13. lpp. no 28

uzdevums nodrošināt dokumentācijas agrīnu noraidīšanu, reizē sniedzot dalībvalstīm
kvalitatīvas dokumentācijas izstrādei nepieciešamo atbalstu.
Attiecībā uz licencēšanas procesu ECHA ievērojami pastiprinās sagatavošanās darbus
licencēšanas lūgumu novērtēšanas īstenošanai.
RAC un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejai (SEAC) tiek prasīts sniegt kvalitatīvus
atzinumus REACH regulas noteiktajos termiĦos3. ECHA sekretariātam tāpēc ir jāsniedz
atbalsts iespēju robežās, cik to pieprasa komitejas. Tam ir paredzēti ievērojami resursi.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir sekretariāta un komiteju priekšsēdētāju sniegtā
atbalsta augstā zinātniskā un tehniskā kvalitāte, ierosināto risinājumu komiteju uzskatu
atšėirību pārvarēšanas procentuālais rādītājs un vidējais laiks, kas vajadzīgs dokumentācijas
apstrādei.
4.5.

SaziĦa

Aăentūras interneta vietnes uzturēšana, pilnveidošana un integrācija 2009. gadā joprojām būs
Ĝoti svarīga saziĦas darbība. Mērėis ir nodrošināt, lai sabiedrība un dažādās ieinteresētās puses
atzīst ECHA tīmekĜa vietni par vienīgo piekĜuves punktu informācijai, kas saistīta ar REACH
un Aăentūru, tostarp mācību materiālu bezmaksas lejupielādei. Būtiskāko atzinumu veidotāji
uztvers ECHA kā uzticamu avotu faktu informācijai par ėimikālijām.
Ar tādu pašu nolūku ECHA turpinās tulkot pamatdokumentus. To atbalstīs tulkošanas
pārvaldības un kvalitātes kontroles sistēma, kas ir vēl pilnveidojama un racionalizējama, lai
pilnveidotu sadarbību ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CDT). Mērėis būs arī
sadarbība ar dalībvalstīm tulkojumu pārskatīšanā. Lai atvieglinātu saziĦu par REACH, ECHA
izstrādās daudzvalodu REACH terminoloăiju, ko izmantos ECHA, ieinteresētās puses un
valsts pārvaldes iestādes.
Vispārējais mērėis joprojām ir visu ieinteresēto pušu un plašas sabiedrības informēšana par
REACH, un 2009. gadā tiks turpināts darbs pie Aăentūras preses/plašsaziĦas dienesta
izveides. Papildu regulārām preses/plašsaziĦas darbībām (preses konferences, intervijas,
raksti) un mutvārdu informācijas saistībām tiks organizēti dalībvalstu un trešo valstu
žurnālistu un dažādu grupu apmeklējumi ECHA.
Vairāki dokumenti, tostarp 2008. gada pārskati, atjauninātas brošūras un materiāli par
REACH, tiks publicēti elektroniski, pilnībā īstenojot ECHA korporatīvo identitāti. Ierobežotā
skaitā var izgatavot kopijas iespiestā veidā. „REACH ziĦotāju” tīkls, REHCORN darba
grupas, kas tika izveidotas 2008. gadā un kurās apvienoti vadītāji no dalībvalstu
kompetentajām iestādēm un ECHA, tiks izmantotas ECHA publicēšanas un tulkošanas
darbību koordinēšanai ar dalībvalstu kompetento iestāžu darbību, lai panāktu efektīvu
3

ECHA gatavo atzinumus Komisijai. Komisija lemj par ierobežojumiem un licencēm ar dalībvalstu pārstāvju komiteju
palīdzību procesā, kas pazīstams kā „komitoloăija”.
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papildināmību. Turklāt Aăentūra sadarbosies ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru
(CdT), lai vēl vairāk uzlabotu tulkojumu kvalitāti.
Gada laikā Helsinkos tiks organizētas divas ieinteresēto pušu konferences/pasākumi. Pirmā
notiks pēc Helsinku Ėīmijas foruma 2009. gada maijā, kura darbu intensīvi sekmēs ECHA. Šo
pasākumu mērėis ir dot ieinteresētajām pusēm iespēju saĦemt informāciju un iesaistīties
dialogā par Aăentūras darbībām.
Ieinteresēto pušu iesaiste Aăentūras darbībās, piemēram, ar novērotāju palīdzību, joprojām ir
svarīgs elements. Tā kā visām ieinteresētajām privātpersonām nav iespējams piedalīties
Aăentūras darbā, 2008. gadā tika pieĦemts lēmums izveidot ECHA ieinteresēto pušu
organizatoru reăistru. Tas Ĝauj Ħemt vērā ieinteresēto pušu organizācijas, kas atbilst
publicētajiem kritērijiem, novērotāju nosūtīšanā uz Aăentūras struktūrām. 2009. gadā reăistrs
tiks uzturēts un būs atvērts, lai attiecīgās ieinteresēto pušu organizācijas katrā laikā varētu
pieteikties.
Līdztekus darbam riska informācijas tīklā saskaĦā ar 2008. gadā ieviesto saziĦas stratēăiju
Aăentūra sāks veikt pasākumus, lai izstrādātu problēmu pārvaldības iespējas un sagatavotu
aktīvus saziĦas pasākumus visos jautājumos, kas saistīti ar ėimikāliju drošību. Īpašā
izplatīšanas nodaĜa ECHA tīmekĜa vietnē būs Ĝoti svarīgs rīks šajā jomā. 2009. gadā prioritāte
būs jautājumiem, kas saistīti ar īpaši bīstamu vielu klasificēšanu un marėēšanu.
Lai sekmētu izpratni un sniegtu jaunāko informāciju par REACH īstenošanu, ECHA turpinās
rīkot REACH mācību sesijas pasniedzējiem, pirmkārt, pasniedzējiem no dalībvalstīm. Tajā
pašā laikā ECHA turpinās pilnveidot REACH apmācību programmas par REACH, kas
paredzētas ECHA darbiniekiem un dalībvalstu ekspertiem, kā arī pasniedzējiem no trešām
valstīm, kuriem ir nepieciešamība būt informētiem par tehnikas un zinātnes attīstību šajā
jomā, tostarp par REACH-IT.
Līdzās ārējās saziĦas darbībām ECHA sniedz informāciju personālam, jo īpaši, turpinot
pilnveidot iekštīklu.
Rādītāji: atbilstoši snieguma radītāji ir Aăentūras tīmekĜa vietnes apmeklētāju skaits,
Aăentūras izdoto dokumentu un to tulkojumu apjoms un kvalitāte, ECHA organizēto vai
veicināto pasākumu skaits, dalībnieku skaits un atsauksmes, kas tiek saĦemtas no šo
pasākumu dalībniekiem un plašsaziĦas līdzekĜiem.
4.6.

Konsultācijas un palīdzība

Ieteikumi
Ieteikumos ir izklāstītas kopīgi saskaĦotās darbības REACH regulas pienākumu izpildei gan
nozarē, gan dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai atvieglinātu shēmas īstenošanu.
Ieteikumi ir izmantojami par precīzu norāžu pamatu, kas palīdz uzĦēmumiem un nozares
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apvienībām izstrādāt individuālus nozarei vai uzĦēmumam raksturīgus risinājumus REACH
prasību izpildei.
2009. gadā darbs būs vērsts uz iepriekšējā gadā aizsāktās ieteikumu izmantotāju atsauksmju
vākšanas procedūras galīgo izstrādi un īstenošanu. Tiks noteikti un veikti nepieciešamie
ieteikumu atjauninājumi, risināta savstarpējo ieteikumu saskaĦošana un pēc vajadzības
izstrādāti jauni ieteikumi. Darba pamats būs atsauksmes, kas saĦemtas no dažādiem ieteikumu
izmantotājiem, tostarp nozares, valstu palīdzības dienestiem, Komisijas, dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, ECHA vai dalībvalstu kompetento iestāžu personāla un komitejām.
Prioritāri būs tie ieteikumu atjauninājumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu saskaĦotību starp
reglamentējošiem lēmumiem darbībās un publicēto ieteikumu saturu. Tas pats princips
attiecas uz papildieteikumu elementu izstrādi, kas vajadzīga, lai īstenotu ECHA darbības
attiecībā uz iesniegto reăistrācijas dokumentāciju. Prioritāte ir arī jauni ieteikumi vai
atjauninājumi, ko prasa tiesību aktu izmaiĦas (piemēram, XI pielikums vai V pielikums) vai
jauni tiesību akti (KMI regula), kā arī attiecīgo ieteikumu atjaunināšana attiecībā uz
atkritumiem vai reăenerētajām vielām. Minētie ieteikumi par KMI tiks apvienoti ar ieteikumu
izstrādi par drošības datu lapām.
Ieteikumiem par informācijas prasībām un ėīmiskās drošības novērtēšanu 2009. gadā
acīmredzot būs vajadzīga pakāpeniska atjaunināšana un pilnveide. Tajā var ietilpt, piemēram,
tādu paĦēmienu un rīku iestrāde, kurus izstrādā nozare, pētniecības organizācijas, dalībvalstu
kompetentās iestādes un ECHA, kā arī ieteikumu pielāgošana, Ħemot vērā valstu un ECHA
palīdzības dienestu saĦemtos jautājumus. 2009. gadā ievērojami attīstīsies darbs, kas saistīts
ar ieteikumu par prasībām attiecībā uz vielām precēs atjaunināšanu. Jauni ieteikumi ir plānoti
arī ziĦošanai par risku, un to mērėis ir uzlabot informācijas piegādi par risku un ėimikāliju
drošu lietošanu ar nolūku koordinēt dalībvalstu darbības šajās jomās.
Ieteikumu atjaunināšanai un jaunu ieteikumu izstrādei sistemātiski tiks piemērota Valdes
2008. gadā pieĦemtā ieteikumu atjaunināšanas procedūra, vajadzības gadījumā iekĜaujot
partneru ekspertu grupu izveidi un iesaisti. Lai nodrošinātu procedūras īstenošanu saskaĦā ar
plānu, ECHA to cieši uzraudzīs un ieviesīs oficiālas pārskatīšanas procesu, lai varētu mācīties
no pieredzes ar nolūku to nepārtraukti uzlabot.
ECHA arī centīsies uzlabot tīmekĜa vietnē piedāvāto ieteikumu dažādu elementu integrāciju,
lietotāju skatījuma turpmāku iestrādāšanu sniegtajos ieteikumos un tās pieejamības
uzlabošanu, tostarp ieteikumu īsu kopsavilkumu tulkojumiem (piemēram, faktu lapas un citi
paskaidrojoši dokumenti). Te iekĜaujama arī tīmekĜa vietnes pārstrukturēšana ar nolūku
izveidot efektīvāku piekĜuvi ieteikumiem.
Iestādē tiks veikti pasākumi, lai uzlabotu ieteikumu uzturēšanas un atjaunināšanas darba
koordināciju ar ECHA darbībām.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir paveiktais darbs jaunu ieteikumu dokumentu laicīgas
apstiprināšanas un publicēšanas jomā (piemēram, ziĦošana par risku) un ieteikumu
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dokumentu atjaunināšanas jomā (piemēram, reăistrācijas ieteikumu pārskatīšana, CSR&CSA
ieteikumu pārskatīšana). Ieteikumu lietotāju atsauksmes būs ieteikumu kvalitātes rādītājs.
Konsultācijas (palīdzības dienests)
ECHA palīdzības dienests atbilstīgā laikā turpinās konsultēt reăistrētājus un citus interesentus
arī par REACH-IT un IUCLID 5 izmantošanu datu iesniegšanai ECHA. Lai nodrošinātu
elastīgu reaăēšanu, kā arī ar nolūku paziĦot plašai sabiedrībai un presei, tiks pastiprināti
centieni uzturēt pilnīgu pārskatu par ārējiem informācijas pieprasījumiem, ko ECHA saĦem pa
dažādiem kanāliem. Nepieciešamās šifrēšanas un nosūtīšanas jaudas nostiprināšana ir
atsevišės uzdevums. Jautājumos, kas saistīti ar REACH prasībām, ECHA palīdzības dienests
vērsīs uzmanību uz tiem, kas tieši saistīti ar iesniegumiem, taču sniegs informāciju arī
uzĦēmumiem, kas atrodas ārpus Kopienas, jo tie ir ieinteresēti atviegot savu ražojumu laišanu
ES tirgū. Pašreizējās struktūras tiks vēl vairāk uzlabotas, pilnveidojot esošos rīkus un apmācot
palīdzības dienesta darbiniekus. Tiks sagatavoti regulāri trīsmēnešu ziĦojumi vadībai, lai
atspoguĜotu klientu jautājumu tendences un sniegto pakalpojumu apjomu. Atsauksmes par
esošo ieteikumu nepilnībām, tostarp trūkumiem, kurus norādījuši palīdzības dienesta klienti,
apkopos un nodos ECHA vienībām, kas atbild par attiecīgo jautājumu – ieteikumiem,
REACH-IT vai IUCLID 5.
ECHA turpinās vadīt valstu REACH palīdzības dienestu tīklu (REACH-Help-Net un tā darba
grupas, piemēram, par REACH saziĦu), un paplašinās sadarbību ar nolūku efektīvi izmantot
resursus. Darbs ar saskaĦotajām atbildēm kĜūs par galveno prioritāti, taču arī sadarbība un
efektivitāte tiks uzlabota attiecībā uz aktīvās informēšanas centieniem, kuru mērėis ir uzlabot
izpratni, īpaši uzsverot termiĦu, kas pienāks 2010. gadā. Visbeidzot tīkls nodrošinās
sistemātisku atgriezenisko informāciju par visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem
atbildēs ar FAQ dokumentiem Aăentūras interneta vietnē, kad tie būs saskaĦoti.
Lai īstenotu šos mērėus, REACH-Help-Net 2009. gadā rīkos vismaz divas sanāksmes un
papildu darba seminārus, kā arī mācību sesijas REACH palīdzības dienesta korespondentu
tīklam (REHCORN), kurās novērtēs mērėu sasniegšanas virzību un izveidos un atjauninās
darba plānus. ECHA organizēs mācības, kas ir īpaši paredzētas palīdzības dienesta ierēdĦiem,
pēc iespējas atbilstīgi REHCORN sanāksmēm. 2009. gadā palīdzības dienests turpinās aktīvi
dalīties paraugpraksē par palīdzības dienesta organizāciju un pakalpojuma sniegšanu. Uzsvars
tiks likts uz palīdzības dienesta komandas īpašo zināšanu saglabāšanu, kas vajadzīgas, lai
pienācīgi atbildētu uz arvien sarežăītākiem un grūtākiem jautājumiem, reizē nodrošināt īsu
reaăēšanas laiku.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir pienācīgā reaăēšanas laikā atrisināto vaicājumu
proporcija, saskaĦotu atbilžu skaits REHCORN līmenī un lietotāju atsauksmes.
Kopienas iestāžu konsultēšana
ECHA katrā atsevišėā gadījumā sniegs attiecīgas zinātniskas un praktiskas konsultācijas
Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai. Pirmā prioritāte būs konsultācija par nanomateriāliem
un par to, kā to īpatnības traktējamas reăistrācijas dokumentācijā. Turklāt pēc Komisijas
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lūguma 2008. gadā ir sākusies diskusija par varbūtējo ECHA nozīmi nākotnē saskaĦā ar
paredzamo Biocīdu direktīvas pārskatīšanu. ECHA joprojām būs cieši jāiesaistās procesā un
jāsniedz detalizēta analīze attiecībā uz tās iespējamās lomas ietekmi uz resursiem.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir sniegto konsultāciju skaits un kvalitāte, kā arī to
iekĜaušana Komisijas dokumentos un attiecīgos gadījumos arī likumdošanas priekšlikumos
par grozījumiem REACH, KMI un attiecīgajos īstenošanas aktos.
4.7.

Aăentūras atzinumu un lēmumu sagatavošana. Komitejas un forums

2009. gadā palielināsies tās dokumentācijas daudzums, kurai nepieciešama apstrāde Riska
novērtēšanas komitejā (RAC) un dalībvalstu komitejā (MSC), un tas būs izmēăinājums
komiteju izstrādātajām darba procedūrām. Turklāt, kad pēc 2009. gada 1. jūnija būs saĦemti
pirmie priekšlikumi par ierobežojumiem, darbu sāks Sociālās un ekonomiskās analīzes
komiteja (SEAC). Šīs trīs komitejas 2009. gadā katra sanāks četras līdz sešas reizes. Īpaši
MSC varētu būt nepieciešamas vairākas sanāksmes, un visas komitejas būs gatavas palielināt
sanāksmju skaitu. Turklāt varētu būt vairākas darba grupas, kas darbosies starplaikos.
Ierobežojumu sadaĜas piemērošanas sākums 2009. gada jūnijā RAC nozīmēs ievērojamu darba
slodzes pieaugumu, tāpēc ir ieplānotas sešas sanāksmes. Daudzus XV pielikuma
dokumentācijas komplektus par ierobežojumiem ir paredzēts oficiāli iesniegt līdz gada
beigām. RAC arī turpinās darbu ar jaunu XV pielikuma dokumentāciju saskaĦotajai
klasificēšanai un marėēšanai (C&L) un pabeigs atzinumus par 2008. gadā iesniegto
dokumentāciju. 2009. gadā ir paredzēts ievērojams skaits pabeigtu dokumentācijas lietu.
Līdztekus ierobežojumu procedūrām sāksies arī darbs ar dokumentāciju SEAC. SEAC ir
jāvienojas par metodoloăiskiem jautājumiem, lai 2009. gada otrajā pusgadā varētu efektīvi
sākt apstrādāt XV pielikuma dokumentāciju saistībā ar ierobežojumiem. Tomēr, tā kā
sabiedriskās apspriešanas periods REACH regulā ir noteikts seši mēneši, SEAC atzinumu
pieĦemšana 2009. gadā nav paredzama. Kopā 2009. gadā ir paredzētas četras SEAC
sanāksmes.
MSC apstrādās Aăentūras lēmumu projektus par testēšanas priekšlikumiem, kuriem
grozījumus izsaka dalībvalstis, un centīsies panākt dalībvalstu vienošanos par procedūrām,
kas ir tās uzdevumu lokā. Tiek plānots, ka testēšanas priekšlikumu skaits 2009. gadā būs visai
mazs un ka lielāko daĜu lēmumu projektu būs jāapstrādā MSC. MSC arī turpinās izskatīt
priekšlikumus par īpaši bīstamām vielām (SVHC) un sniegt atzinumus par jaunām prioritārām
vielām, kuras ieteicams iekĜaut XIV pielikumā (licencēšanai pakĜaujamās vielas). Paredzams,
ka būs piecas vai sešas sanāksmes, un MSC būs plaši jāizmanto rakstveida procedūra, lai
iekĜautos stingrajos termiĦos.
Neskaidrība par XV pielikuma dokumentācijas saskaĦotajai C&L, ierobežojumiem un
priekšlikumiem par SVHC faktisko apjomu, kā arī par procedūrai vēl nenodoto reăistrācijas
dokumentu un attiecīgo testēšanas priekšlikumu skaitu rada ievērojamu risku komitejas
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darbam. TādēĜ sanāksmju plānošanai ir jābūt pietiekami elastīgai. Šā iemesla dēĜ provizoriski
tiks plānotas papildu sanāksmes un noteikti resursi to sarīkošanai.
Forums informācijas apmaiĦai par izpildi 2009. gadā sanāks trīs reizes, lai skatītu jautājumus,
kas paredzēti tā darba plānā, un atjauninātu kārtējo darba plānu, Ħemot vērā foruma
dalībnieku norādītās izpildes prioritātes. Sākuma fāzē forums pievērsīsies REACH izpildes
darbinieku uzdevumu precizēšanai un paraugprakses izstrādei. Īpaši svarīga būs foruma
iesaiste vairākos „koordinētos projektos”, piemēram, par noteikuma „nav datu – nav tirgus”
izpildi attiecībā uz (provizorisku) reăistrāciju. Tas arī reaăēs uz jautājumiem saistībā ar
izpildāmību, kurus uzdos RAC vai SEAC par ierobežojumiem un saistībā ar ieteikumiem. Tā
darbu atbalstīs vairākas darba grupas. ECHA atbalstīs foruma darbības, cik vien to atĜaus
budžets, piemēram, līdzfinansējot kopīgus pasākumus vai nelielus pētījumus, kurus forums
uzskatīs par nepieciešamiem tā darbam un kuri tiks uzskatīti par būtiskiem REACH izpildes
darbību koordinācijas un vispārējās kvalitātes uzlabošanai. ECHA arī veicinās efektīvas un
drošas informācijas apmaiĦas ieviešanu starp ECHA un izpildes iestādēm.
Visas komitejas un forums turpinās nostiprināt sadarbības procedūras ar pārējām ECHA
struktūrām un attiecības ar attiecīgām zinātniskām organizācijām un Eiropas Savienības
aăentūrām. Nepieciešamos procedūras noteikumus un/vai saprašanās memorandus ir plānots
ieviest līdz 2009. gada beigām.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir zinātnisko un tehnisko atzinumu un iztirzājuma
kvalitāte, termiĦu ievērošanas pakāpe, dalībvalstu komitejā panāktās vienprātības procents
un iesaistīto pušu apmierinātība.
4.8.

IT rīki darbības atbalstam

REACH-IT
Darbs ar REACH-IT 2009. gadā ir atkarīgs no REACH-IT piegādēm 2008. gadā un 2008. gada
beigās pieĦemtajiem lēmumiem par līgumsaistībām.
Tomēr paredzams, ka papildus provizoriski reăistrēto vielu publicēšanai līdz 2009. gada
1. janvārim visas nozarei raksturīgās REACH-IT funkcijas un izplatīšanas vietne tiks pabeigta
2009. gadā. Paredzams arī, ka pirmās ECHA darbplūsmas tiks galīgi pabeigtas, radot pamatu
visu nepieciešamo darbplūsmu šifrēšanas pabeigšanai 2010. gadā.
Turpināsies cieša sadarbība ar REACH-IT ieinteresētajām pusēm. Piemēram, tajā ietilpst
vairākas tikšanās ar REACH-IT ieinteresētajām pusēm un drošības speciālistu tīklu, kā arī
mijiedarbība ar nozari.
IUCLID 5
2009. gadā paredzams turpmāks atbalsts uzturēšanai, IUCLID pievienojumierīču izstrāde
konkrētu jautājumu risināšanai (piemēram, dokumentācijas pilnīguma pārbaudes modulis) un
saskarnes izveide starp IUCLID un citām izstrādājamajām sistēmām, kā CSR rīks un REACH-
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IT. Šis darbs tiks iepirkts ārēji, pamatojoties uz noslēgtajiem pamatlīgumiem. Papildus tiks
sākts iepirkums jaunā IUCLID analīzes uzsākšanai un IT projektu izstrādei.
Tiks turpināta labu attiecību stiprināšana ar ārējiem lietotājiem, un attiecībā uz IUCLID 5 tās
tiks izveidotas ar IUCLID vadības grupas (IMG) starpniecību, kas pārzinās arī ciešo sadarbību
ar ESAO ar ESAO IUCLID ekspertu grupas starpniecību. IMG atbildēs arī par citu IUCLID 5
un arī REACH-IT lietotāju grupu atsauksmju uzraudzīšanu un analīzi ar nolūku sākt
nepieciešamo uzturēšanu vai jaunu funkciju izstrādi. Tā atbildēs par to, lai nodrošinātu radīto
IT projektu pilnīgu atbilstību lietotāju prasībām.
CSR rīks
Ar ārēju līgumslēdzēju un ieinteresēto pušu ekspertu palīdzību ECHA izstrādās rīku
reăistrētāju atbalstam iedarbības scenāriju izveidē un attiecīgā CSA procesa izpildē. CSA/CSR
rīks vadīs lietotāju standarta darbplūsmā iedarbības scenāriju izveidē, kas raksturota
Ieteikumos par informācijas prasībām un ėīmiskās drošības novērtējumu (Guidance on
Information Requirements and Chemicals Safety Assessment).
ĥemot vērā Ĝoti īso laiku, kas pieejams rīka izveidei, to ir plānots ieviest pakāpeniski.
Sākotnējā versija 0.1, kas galvenokārt domāta demonstrācijai un izmēăināšanai, būtu
izlaižama 2009. gada rudens sākumā. Tajā jābūt tādām pamatfunkcijām kā attiecīgo datu
importēšana no IUCLID 5, darbplūsmas atbalsts iedarbības scenāriju izveidei, iedarbības
novērtēšana, pamatojoties uz esošajiem 1. līmeĦa rīkiem, riska raksturojums un ziĦošana
standarta formātos CSR un iedarbības scenāriju piesaistnes drošības datu lapai. Versijai 0.1
jābūt stingram pamatam versijas 1.0 izstrādei, ko ir plānots izlaist 2010. gada pirmajā
ceturksnī.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir CSR rīka un REACH-IT jaunu funkciju laicīga
piegāde saskaĦā ar plānojumu un budžetu, mācību sesiju un sagādāto lietotāja instrukciju
skaits un – attiecībā uz IUCLID 5 – atjauninājumu un papildinājumu izstrāde saskaĦā ar
plānojumu, kas izstrādāts kopā ar ESAO un nozari.
5.

Kopā ar ES iestādēm, organizācijām un dalībvalstīm veicamais darbs

2009. gadā Aăentūra turpinās pilnveidot un attīstīt sadarbību ar Eiropas Savienības iestādēm,
jo īpaši ar Eiropas Parlamentu un Komisiju. Īpašs tiks uzsvērta komiteju atzinumu nodošana
Komisijai un Komisijas lēmumu pieĦemšanas procesa atbalstīšana. Turklāt sadarbība ar
dalībvalstīm joprojām būs svarīgs Aăentūras ikdienas darba aspekts. To papildinās efektīvu
datu un dokumentācijas pārraides rīku izstrāde, tostarp dalībvalstu kompetento iestāžu
ekspertu piekĜuve REACH datubāzēm. Turklāt ECHA turpinās izmantot sadarbību ar
dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar labi darbojošās REACH CA grupas starpniecību.
ECHA aktīvi atbalstīs REACH CA grupu un tās darba grupas, jo īpaši sadarbībā ar KPC –
nanomateriālu darba grupu. Tiks noteiktas izpildes iestāžu informācijas vajadzības un
izstrādātas efektīvas procedūras, lai tās atbalstītu to darbā, vienlaikus respektējot nozares
tiesisko paĜāvību attiecībā uz datu drošību. ECHA balstīsies uz līdzšinējo sadarbību ar
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dalībvalstu kompetentajām iestādēm un papildinās to, ja nepieciešams, ar papildu ad hoc vai
pastāvīgiem pasākumiem vai struktūrām.
Esošie palīdzības dienestu tīkli (REACH-Help-Net), drošības speciālisti, saziĦas/tulkošanas
vadītāji un riska paziĦošanas tīkls turpinās darboties visu 2009. gadu, katrs rīkojot divas līdz
četras sanāksmes un nepieciešamības gadījumā vairākas (ad hoc) darba grupu sanāksmes. To
mērėis ir koordinēt dalībvalstu kompetento iestāžu darbības ar Aăentūras darbībām, un tie
jāuztver kā piemēri, kurus 2009. gadā var papildināt citi, ja tādu vajadzību kopīgi atzītu
Aăentūra un dalībvalstu kompetentās iestādes.
Riska paziĦošanas tīkls turpinās izstrādāt ieteikumus par riska paziĦošanu un veidos struktūru
informācijas apmaiĦai par paraugpraksi un pieredzes apmaiĦai, nododot atklātībai informāciju
par ėimikāliju risku un drošu lietošanu. Tīklam 2009. gadā būs vismaz divas vai trīs
sanāksmes, kuras var sagatavot vairākas darba grupas, kas izskata specifiskus jautājumus.
Attiecības ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm turpinās atbalstīt pasniedzēju mācību
piedāvājumi dalībvalstu kompetento iestāžu personālam, kas nodarbojas ar REACH procesiem
un rīkiem, par kuriem izrāda interesi dalībvalstu kompetentās iestādes. Atkarībā no
piedāvājuma 2009. gadā ir paredzēti vismaz divi vai trīs mācību pasākumi.
Rādītāji: atbilstošs snieguma rādītājs ir kopīgi ar Kopienas iestādēm, citām aăentūrām un
dalībvalstīm veicamo pasākumu skaits. Tā kā sadarbība ar Kopienas iestādēm un
dalībvalstīm tieši ietekmē lielāko daĜu Aăentūras darbību, var norādīt arī uz komiteju darba,
palīdzības dienesta un REACH darbību rādītājiem.
6.

Starptautiski pasākumi

Budžeta iespēju robežās Aăentūra atsauksies uz Komisijas lūgumiem pēc zinātniska/tehniska
atbalsta tās divpusējām un daudzpusējām starptautiskajām darbībām, kas saistītas ar
ėimikāliju reglamentējošo pārvaldību. Šo atbalstu Komisijai noteiks kopīgi saskaĦots darba
plāns, kas jāpabeidz 2008. gadā. Starptautiska sadarbības komanda koordinēs ECHA devumu
šajā darba plānā un nodrošinās Aăentūras resursu efektīvu izmantošanu tā īstenošanas laikā.
Turklāt ECHA turpinās veidot tiešu zinātnisku/tehnisku sadarbību attiecīgajās ECHA jomās ar
iestādēm un izcilības centriem trešās valstīs.
2009. gadā Aăentūras starptautiskās attiecības un darbības tiks turpinātas vēl enerăiskāk.
ECHA piedalīsies vairākos ESAO pasākumos, kam ir tiešs sakars ar REACH īstenošanu, jo
īpaši Globālā bīstamības datu portāla projekta vadībā un QSAR-Toolbox pilnveidošanā. ECHA
sniegs ieguldījumu arī esošo vielu darba grupas un tās apakšgrupu darbā un iedarbības
novērtēšanas darba grupas darbā, saskaĦoto veidĦu projektā un darbā ar nanomateriālu
veselības un apkārtējās vides aizsardzības aspektiem. ECHA var arī rīkot kopīgas konferences
ar ESAO par konkrētiem tematiem.
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Līdztekus ar ESAO saistītām darbībām ECHA atbalstīs Komisijas darbu ar Stokholmas
konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārĦotājiem (POP), un atkarībā no resursu
pieejamības ECHA arī piedāvās apmācību pasniedzējiem trešās valstīs un organizēs un
apmeklēs sanāksmes un konferences ar trešām valstīm, lai informētu par REACH prasībām.
Turklāt ECHA veicinās sadarbības uzlabošanu starp Kopienu un trešām valstīm, piedaloties
paraugprakses apmaiĦā ECHA uzdevumu jomā.

Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir atsauksmes par ECHA dalību starptautiskās
sanāksmēs, apmācīto pasniedzēju skaits, trešo valstu ieinteresēto pušu loks un skaits, ko
nodrošinājusi ECHA dalība sanāksmēs un konferencēs, un kontaktu un zinātnisko/tehnisko
apmaiĦu ar attiecīgām trešo valstu iestādēm skaits un kvalitāte.
7.

Apelācijas padome

Pirmās apelācijas ir gaidāmas 2009. gadā. Neraugoties uz Valdes 2008. gada jūnija lēmumu,
Apelācijas padome 2008. gadā nespēja pilnvērtīgi strādāt, jo divi no trim ieceltajiem
locekĜiem atteicās no amata piedāvājuma. Tāpēc pirmā prioritāte attiecībā uz Apelācijas
padomi ir šāda: Valdei ir jāpabeidz otrā Apelācijas padomes locekĜu iecelšanas procedūra un
jānodrošina, ka ieceltie locekĜi iespējami drīz sāk pildīt pienākumus.
Apelācijas padomes neatkarīgajiem locekĜiem, kam palīdzēs labi organizēta kanceleja, būs
jāpierāda spēja pieĦemt pamatotus lēmumus stingros termiĦos, samazinot ieinteresētajām
pusēm nepieciešamību iesniegt prasību tiesā. Cits svarīgs Apelācijas padomes uzdevums ir
pieĦemt tās procedūras noteikumus un praksi un pierādīt spēju pieĦemt kvalitatīvus lēmumus,
lai vairotu ieinteresēto pušu uzticēšanos apelācijas procedūrai. Tā kā dažus Apelācijas
padomes un kancelejas procedūras noteikumus var pieĦemt tikai pēc Apelācijas padomes
locekĜu iecelšanas, šis darbs ir pabeidzams uzreiz pēc tam, kad Apelācijas padomes locekĜi
būs sākuši pildīt pienākumus. Vēl viena Apelācijas padomes un tās kancelejas prioritāte būs
nodrošināt visu citu efektīvas un drošas procedūras pamatprasību pareizu īstenošanu.
Apelācijas padomei arī būs jāizstrādā pasākumi, lai mazinātu lietu uzkrāšanās iespējamību.
Lai to panāktu, par vienu no pamatmērėiem tiek uzskatīta sadarbība ar potenciālajiem
apelācijas sūdzības iesniedzējiem efektīvas saziĦas veidā. Ir jāizveido attiecīga plaša un
lietotājam ērta precedentu datubāze, lai potenciālie apelācijas sūdzības iesniedzēji varētu
pieĦemt drošus un apzinātus lēmumus par to, vai un kādā mērā lēmumu pārsūdzēt. Apelācijas
sūdzības iesniedzējiem jābūt arī piekĜuvei tiešsaistes informācijai un piemērotiem
ieteikumiem par apelācijas procedūru, lai mazinātu kavēšanos un noraidījumus, ko rada
procesuālas kĜūdas. Būs nepārtraukti jāstrādā ar elektronisko informācijas apmaiĦu.
Piemērotu juridisku veidlapu un norādījumu izstrādei saprotamā un lietotājiem ērtā formā
būtu jāveicina apelāciju efektīvu izskatīšanu.
Īpaša uzmanība jāveltī vietnieku un padomes papildu locekĜu apmācībai, lai viĦi būtu
informēti par attiecīgo precedentu un procedūru attīstību un lai vajadzības gadījumā viĦus var
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aicināt talkā Apelācijas padomei. Lai nodrošinātu efektīvu un laicīgu nākotnes vajadzību
plānošanu, ir jāizstrādā detalizētāks apelāciju skaita paredzēšanas veids, kā arī pārējie
Aăentūras pakalpojumi, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir izskatīto apelāciju skaits un procesa ilgums, kā arī
lēmumu skaits un juridiskā pamatotība.
8.

Administrācija

ECHA administrācija pārvalda ieĦēmumus, izdevumus un kontus saskaĦā ar attiecīgām
tiesību aktu prasībām un atbild par personāla pieĦemšanu darbā, pārvaldību un vadību.
Attiecībā uz infrastruktūru tā vada efektīvai Aăentūras darbībai nepieciešamos dienestus.
8.1.

Fiziskā infrastruktūra

Būvdarbi Aăentūras konferenču centrā būtu jāpabeidz līdz 2008. gada beigām, un viens no
svarīgākajiem jaunajiem uzdevumiem 2009. gadā būs uzsākt šo telpu lietošanu un pārvaldību,
kā arī pārvaldīt paredzamo 2000 viesu uzĦemšanu, kuri tur gada laikā apmeklēs sanāksmes.
Telpu iekārtošana turpināsies, lai nodrošinātu biroju telpu efektīvu izmantojumu, veicinātu
ēkas lietderīgu apsaimniekošanu un ieviestu un īstenotu piemērotu politiku drošības,
veselības, drošuma un ekoloăiskās apziĦas jomā. Būs nepieciešami papilddarbinieki
konferenču centra apsaimniekošanai.
Rādītāji: atbilstošs snieguma rādītājs ir jaunajā konferenču centrā notiekošo sanāksmju
skaits un par šīm un citām telpām saĦemto sūdzību skaits.
8.2.

Informācijas tehnoloăijas un savienojamības pakalpojumi

Integrējot un saskaĦojot REACH tiesību aktu atbalstam izmantojamos tehniskos risinājumus,
2009. gadā tiks veikta visas REACH-IT arhitektūras pārskatīšana un konsolidācija, kā arī
pamatā esošās tehniskās infrastruktūras un resursu nostiprināšana un konsolidācija. ECHA
datu centra snieguma pārskatīšana un uzlabošana tiks veikta, Ħemot vērā faktiskās slodzes,
informācijas plūsmas un tīkla trafiku, kas radīsies dokumentācijas iesniegšanas laikā un ar
provizorisko reăistrāciju saistīto procesu izpildē. Atkopšanas risinājumi kĜūmju gadījumos un
saistītās lietošanas procedūras tiks pielāgotas un pilnveidotas pēc iepriekš minētās
pārskatīšanas. Līdztekus šīm darbībām IKT nodaĜa turpinās sniegt operatīvu atbalstu REACHIT sistēmas pareizai darbībai, izmantošanai un turpmākai uzlabošanai.
Tiks paplašināti, uzturēti un uzraudzīti drošā tīkla savienojumi ar dalībvalstu kompetentajām
iestādēm saskaĦā ar iedibināto drošības politiku un procedūrām. 2009. gadā tās tiks vēlreiz
pārskatītas un pieskaĦotas ISO 27001 standartiem.
2009. gadā lielāko daĜu IT projektu, lietojumprogrammu un galveno sistēmu ir paredzēts
pārvaldīt saskaĦā ar Aăentūras pārvaldības standartprocesiem. Šim nolūkam IKT 2009. gadā
sniegs atbalstu un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību IKT vienības atbalsta un
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uzturamības iespējām, vienlaikus nostiprinot Aăentūras arhitektūras ieteikumus un nodrošinot
pieĦemamus kvalitātes standartus projektu izpildes laikā.
Turpināsies tīkla, sakaru, tehniskās infrastruktūras un lietotāju atbalsta uzlabošana un
turpmāka pilnveide, lai pielāgotos Aăentūras personāla pieaugumam un paplašinātajām
telpām (piemēram, jaunajam konferenču centram). Nepārtrauktu atbalstu mazsvarīgāko
sistēmu un lietojumprogrammu darbībai un turpmākai pilnveidei 2009. gadā sniegs klientu
biroja IKT palīdzības dienests un citi specializētie tehniskie resursi atbilstīgi to IT iespējām.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir sistēmas „dīkstāves” procents, IKT palīdzības
dienesta reaăēšanas laiks, IT projektu piegāde atbilstīgi plānam un budžetam.
8.3.

Budžets, finanses un iepirkumi

Pēc pirmā finanšu patstāvības gada ir izveidotas finanšu pamata sistēmas un struktūras
ikdienas darbības veikšanai, tostarp vispārējā finanšu koordinācija un finanšu resursu izveide,
kā arī laicīga un rūpīga pārvaldība. Līdz 2009. gada sākumam pēc regulas par maksājumiem
stāšanās spēkā Aăentūrai būs septiĦos mēnešos iegūta praktiska pašizveidotās maksājumu un
rēėinu izsniegšanas sistēmas darbības pieredze. Arī ABAC aktīvu moduĜa īstenošanai
pamatlīdzekĜu un inventāra pārvaldībai pēc pirmās pieredzes iegūšanas var būt nepieciešama
pielāgošana.
Pēc pirmā provizoriski reăistrēto vielu saraksta publicēšanas līdz 2009. gada 1. janvārim
ECHA izmantos šos datus, lai pārskatītu maksājumu ieĦēmumu tāmes ar nolūku noteikt
budžeta ierobežojumus, kas var rasties 2009. un nākamajos gados.
Reăistrācijas apjoms un no tā izrietošais rēėinu skaits acīmredzot palielināsies pēc paredzētā
maksimuma 2010. gadā, un būs vajadzīga rēėinu izsniegšanas funkcijas nostiprināšana.
Paredzams, ka palielināsies arī izdevumu daĜa – maksājumi par jauniem pakalpojumiem un
atlīdzība komiteju referentiem.
Iepirkuma plāns ir pievienots šai darba programmai (2. pielikums). Tajā ietilpst informācijas
kopums, kas attiecas uz iepirkumu, lai nodrošinātu pietiekamu pārredzamību.
Darbības direktorāti būs noslēguši un izmantos dažādus līgumus to darba atbalstam. Šos
līgumus pārvaldīs, piemērojot standarta līgumu pārvaldības un iepirkuma noteikumus, ko
piemēro Komisijā un citās Kopienas iestādēs.
2009. gadā būs jāpārskata svarīgāko finanšu funkciju nepārtrauktība. Turklāt būs jāpastiprina
iekšējās kontroles procedūras, kas attiecas uz finanšu pārvaldību. Pēc tam tiks izvērtēta
iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir budžeta izpilde procentos, mazs sūdzību skaits un
paredzētajos termiĦos izdarīto maksājumu procents.
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8.4.

Personāls un apmācība

Paredzēts, ka 2009. gadā Aăentūras personāls pieaugs par vairāk nekā 100 darbiniekiem, un ir
jābūt Ĝoti efektīvām administrācijas un pārvaldības sistēmām un procedūrām, lai pārvaldītu
tādu personāla skaitu. Viens no 2009. gada pamatmērėiem būs atlases procedūru pabeigšana,
lai atjauninātu rezerves sarakstus, kas līdz 2008. gada beigām tiks pilnībā izsmelti. Augstākie
zinātniskie amati tiks aizpildīti atbilstoši vajadzībām pēc konkrētiem speciālistiem. Līdz
2009. gada jūnijam Valdei ir jāapstiprina civildienesta noteikumu turpmākās īstenošanas
normas, kas saskaĦojamas ar Komisiju pēc apspriešanās ar personāla komiteju. 2009. gadā
pirmajiem pagaidu darbiniekiem, kas pieĦemti darbā ar sākotnējo līgumu uz pieciem gadiem,
būs iespēja piedalīties rakstveida pārbaudēs, kas jāveic līdz trešā darba gada beigām.
Apmācību ziĦā galvenā uzmanība tiks veltīta mācību programmas pilnveidei darbības
personālam un pārvaldības attīstības programmai Aăentūras jaunajam vadības personālam.
Rādītāji: atbilstoši snieguma rādītāji ir štatu saraksta īstenojuma procents, saĦemto oficiālo
sūdzību skaits un organizēto mācību nodarbību skaits.
8.5.

Iekšējā revīzija un kvalitātes kontrole

Iekšējās revīzijas un kvalitātes kontroles funkciju profesionalizāciju veicinās divi svarīgi
faktori: personāla atsaucība „kvalitātes pārvaldības” funkcijai, kas atbildīga par svarīgo SOP
centralizēto pārvaldību, un sadarbība ar iekšējās revīzijas dienestu (IAS) ECHA kopīgā riska
novērtējumā ar mērėi saskaĦot revīzijas plānus tuvāko trīs gadu laikā. Abu funkciju nošėiršana
ir solis uz lielāku iekšējās revīzijas funkcijas neatkarību.
Sagaidāms, ka IAS kā ECHA iekšējais revidents 2008. gada decembrī iesniegs Valdei pilnīgi
saskaĦotu daudzgadu revīzijas plānu (2009.–2011. gadam). ĥemot vērā ECHA straujo
izaugsmi, pakāpenisko tās darbības pamatjomu paplašināšanos un mainīgo kontroles vidi, ir
paredzams, ka vispārējā riska novērtējums un no tā izrietošais revīzijas kārtējais plāns
2009. gadā tiks atjaunināts un saskaĦots. Riska novērtējums būs svarīgs ieguldījums,
gatavojoties izpilddirektora kā Aăentūras budžeta kredītrīkotāja pirmajam gada ziĦojumam par
budžeta izpildi.
Kad būs ieviesta galvenā iekšējās revīzijas darbību organizācija, Aăentūra koncentrēsies uz
resursu apvienošanu, profesionālismu un iekšējās revīzijas funkcijas iekšējo statusu kā ticamu
pārvaldības nodrošināšanas un riska pārvaldības veicinātāju. Tiks apsvērta IT revīzijas
uzticēšana ārpakalpojumu sniedzējiem.
Kvalitātes kontroles darbības mērėis 2009. gadā būs palīdzēt vadībai iesākt un īstenot
Aăentūras kvalitātes politiku un „kvalitātes rokasgrāmatu”, koncentrējoties uz rokasgrāmatas
atjauninājumu stingru administrēšanu un saskaĦotu SOP izstrādi jauniem uzdevumiem un
atbalsta procesiem. Īpašs uzsvars un potenciāls kvalitātes nodrošināšanas pienākums varētu būt
pareiza pieĦemto SOP pārĦemšana tostarp izstrādātajās darbplūsmas sistēmās.
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Rādītāji: atbilstoši iekšējās revīzijas snieguma rādītāji, pārskatītā kārtējā revīzijas plāna
Valdes apstiprinājums un gada/daudzgadu revīzijas plāna izpilde (iesniegti ziĦojumi).
Kvalitātes pārvaldības rādītāji: pieĦemto politisko nostādĦu skaits, apstiprināto SOP skaits
katrā darbības jomā un laiks, kas vajadzīgs jauna SOP izstrādei no plānošanas līdz iekšējai
publikācijai.
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1. pielikums. Darbībai nepieciešamie līdzekĜi
Piezīme: šie skaitĜi ir aptuveni un ir pakĜauti svārstībām.
Personāls

Darbība (budžeta III sadaĜa)
Numerācija norāda uz 2009. gada darba programmu, nevis uz budžeta numerāciju
3. Pārvaldība, tostarp Valde un juridiskās konsultācijas
4. Darbība
Vispārīga koordinēšana, pārvaldība un atbalsts
4.1. Provizoriskā reăistrācija un jautājumi
Reăistrācija un paziĦojumi
4.2. Novērtēšana
4.3. Klasificēšana un marėēšana, SVHC
4.4. Ierobežojumi un licencēšana
4.5. SaziĦa, tostarp tulkojumi
4.6. Konsultācijas un palīdzība
4.7. Aăentūras atzinumu un lēmumu sagatavošana. Komitejas un forums
4.8. IT rīki darbības atbalstam
5. Darbība kopā ar citām iestādēm un dalībvalstīm
6. Starptautiskie pasākumi
7. Apelācijas padome
Kopā

Administratīvais personāls (tikai informācijai)
Kopā
Štatu sarakstā:
* līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti štatu sarakstā nav minēti atsevišėi;
** aplēses, kas nosūtītas Komisijai un budžeta lēmējinstitūcijai kopā ar provizorisko budžeta projektu
(PDB) 2009. gadam (2008. g. II);
*** darbības izmaksu atjauninātās tāmes (2008. g. VIII)
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Budžets (PDB)**

AD un AST

CA+SNE*

22

1

26

3

11
11
45
18
8
13
34
18
21
7
6
16
256

1
1
2
1
1
4
6
2
1

23

68
324

11
34

Budžets***

1 864 000

1 910 000

264 500
755 000
620 000
642 000
661 000
4 300 000
1 172 000
3 800 000
6 850 000
90 000
500 000
220 000
21 738 500

75 000
550 000
800 000
800 000
4 500 000
1 172 000
3 500 000
6 300 000
60 000
650 000
400 000
20 717 000

2. pielikums. Iepirkuma plānošana
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