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Vispārējs 2013. gada pārskats
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA)
2013. gadā bija trīs svarīgi notikumi:
beidzās otrais REACH reģistrācijas
termiņš, tika sasniegts pirmais 5 % mērķis
attiecībā uz reģistrācijas dokumentācijas
pareizības pārbaudēm un stājās spēkā
Biocīdu regula.
Jaunu vielu reģistrācija
REACH 2013. gada termiņš attiecās uz vielām, ko
ražo vai importē 100–1000 tonnu apjomā gadā.
Reģistrācija tika veiksmīgi īstenota, un tika reģistrēts
aptuveni 3000 jaunu vielu. ECHA sniedza atbalstu
uzņēmumiem, lai tie varētu savlaicīgi iesniegt
dokumentāciju. Īpaša uzmanība tika pievērsta
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).
Svarīga prioritāte bija informācijas publicešana par
reģistrētajām vielām ECHA tīmekļa vietnē. Aģentūra
2013. gadā izplatīja lielāko daļu informācijas par
jauno dokumentāciju, izņemot to dokumentāciju,
kas vēl tika vērtēta saistībā ar saņemtajiem
konfidencialitātes pieprasījumiem.
Novērtēšanas mērķu izpilde
Dokumentācijas novērtēšanā galvenā uzmanība tika
pievērsta tās dokumentācijas pareizības pārbaudei,
kas tika iesniegta līdz pirmā REACH reģistrācijas
termiņa beigām 2010. gadā. ECHA pārsniedza
savu mērķi — pārbaudīt vismaz 5 % apmērā
dokumentācijas pareizību attiecībā uz abiem lielākās
tonnāžas diapazoniem. Lielākā daļa dokumentācijas
tika atlasīta ar viedajiem informācijas tehnoloģijas
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(IT) skrīninga rīkiem, lai pārbaudītu atsauces
punktus, kuriem ir vislielākā nozīme ķīmisko vielu
drošā izmantošanā. Tas ir ieguldījums ECHA pirmā
stratēģiskā mērķa sasniegšanā — palielināt augstas
kvalitātes datu pieejamību, lai nodrošinātu ķīmisko
vielu drošu izmantošanu.
Attiecībā uz vielu novērtēšanu pirmo reizi tika
atjaunināts Kopienas pašreizējais rīcības plāns,
papildinot to ar 62 jaunām vielām. Dalībvalstis
pabeidza pirmos vielu novērtējumus. Pēc tam tika
sagatavoti lēmumu projekti, kuros cita starpā tika
pieprasīta papildu informācija par 32 vielām.
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Panākumi riska pārvaldībā

ECHA 2013. gada pasākumu galvenie dzinējspēki

Riska pārvaldības jomā ECHA izstrādāja plānu ES
Komisijas sagatavotā Īpaši bīstamu vielu (SVHC)
ceļveža īstenošanai. Ceļvedī apliecināta ES mēroga
apņemšanās līdz 2020. gadam visas pašlaik
zināmās attiecīgās SVHC iekļaut īpaši bīstamu vielu
kandidātu sarakstā.

Palīdzēt uzņēmumiem ievērot normatīvajos aktos
par ķimikālijām paredzētos noteikumus

Saņemtie testēšanas priekšlikumi

410

Tika saņemti pirmie astoņi licencēšanas pieteikumi.
Tie attiecās uz 2 vielām un 17 konkrētiem lietošanas
veidiem. ECHA zinātniskajām komitejām — Riska
novērtēšanas komitejai (RAC) un Sociālās un
ekonomiskās analīzes komitejai (SEAC) — tika
lūgts izteikt zinātnisku viedokli par daudziem
priekšlikumiem attiecībā uz saskaņoto klasificēšanu
un marķēšanu, kā arī par dažiem priekšlikumiem
attiecībā uz ierobežojumiem.

Konfidencialitātes pieprasījumi —
saņemtie jaunie pieprasījumi

548

Pieprasījumi par piekļuvi datiem, kuri ir
vecāki par 12 gadiem

106

PPORD paziņojumi

299

Jaunu uzdevumu pārņemšana
ECHA veiksmīgi īstenoja Biocīdu regulas stāšanos
spēkā noteiktajā termiņā — 1. septembrī. Tostarp
tika ieviesti jauni IT rīki, kuri ir paredzēti dalībvalstīm
un nozarei, tīmekļa vietnes, ECHA palīdzības
dienesta atbalsts un jauni vadlīniju dokumenti.
Uzņēmumu vēlme pieteikties ES licencei bija
mazāka, nekā tika lēsts sākumā. Aģentūra arī
gatavojās savu nākamo uzdevumu veikšanai, kuri ir
saistīti ar Regulas par iepriekš norunātu piekrišanu
(PIC regula) pārstrādāto versiju.

Saņemtā reģistrācijas dokumentācija
(tostarp atjauninājumi)

14 839

Informācijas pieprasījumi

1425

Lēmumi par datu kopīgu izmantošanu

11

Lēmumi par testēšanas priekšlikumiem

46

Pabeigtās pareizības pārbaudes

925

MVU uzņēmuma lieluma pārbaudes

516

Ķimikāliju drošas lietošanas sekmēšana
Priekšlikumi par saskaņotu klasificēšanu
un marķēšanu

29

Vielas, kuras jānovērtē dalībvalstīm

46

Lēmumi par vielu novērtēšanu

32

Uzmanības pievēršana ķimikālijām, kuras rada
bažas

Gatavošanās nākamajiem mērķiem

Saņemtie priekšlikumi par ierobežojumiem
Saņemtie priekšlikumi par atzīšanu par
SVHC
Saņemtie licencēšanas pieteikumi

4
17
8

Informācijas sniegšana par ķimikālijām
Lēmumi par konfidencialitātes
pieprasījumiem
Lēmumi par pieprasījumiem attiecībā uz
piekļuvi dokumentiem

198
53

Vispārīgi un preses pieprasījumi

1241

Atbildētie jautājumi (REACH Advice,
REACH-IT, IUCLID 5, citi)

6698

Paziņojumi presei un ziņu lapas

95

Cita informācija
2013. gadā iesniegtās apelācijas sūdzības
Štata darbinieku skaits

Skatīt Vispārējo 2013. gada pārskatu:
echa.europa.eu/publications
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ECHA savā plānā ir iekļāvusi lielāko daļu no
ieteikumiem, kurus Komisija sniegusi tās Pārskata
ziņojumā par REACH darbību. Lai sagatavotos
2018. gada termiņam, ECHA ir iecēlusi MVU sūtni —
kontaktpersonu visos jautājumos attiecībā uz maziem
un vidējiem uzņēmumiem. Aģentūra arī pastiprināja
savu kompetenci zinātnes un regulējuma jomā,
tostarp lai varētu regulēt nanomateriālu un vielu ar
endokrīno sistēmu graujošām īpašībām noteikšanu un
to radītā riska pārvaldību.

