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Daudzgadu darba programma 2014.–
2018. gadam
– tiecoties uz ķimikāliju drošu lietošanu
Pamatojoties uz četriem
stratēģiskiem mērķiem, ECHA piecu
gadu plānā ir izklāstīts, kā Aģentūra
sasniegs REACH, CLP, Biocīdu un
PIC regulā noteiktos mērķus1
2014.–2018. gadā.

ECHA redzējums ir kļūt par pasaules vadošo
regulatīvo iestādi ķimikāliju drošuma jomā..
Šajā piecu gadu plānā ir izklāstīts, kā sasniegt
šo ambiciozo mērķi, tiecoties uz kuru ECHA cieši
sadarbosies ar Eiropas iestādēm, dalībvalstīm un
akreditētajām ieinteresētajām pusēm.
Lai koncentrētu ECHA resursus darbam prioritārajās
jomās, tika noteikti četri stratēģiskie mērķi:
nodrošināt sabiedrības uzticēšanos nozares
sniegtajai drošības informācijai, samazināt
bīstamu ķimikāliju klātbūtni un iedarbību, veidot
spēju sniegt uzticamas zinātniskās konsultācijas.
Vienlaikus Aģentūra ir apņēmusies vēl vairāk uzlabot
efektivitāti.
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Četri mērķi ir sadalīti rīcības jomās un atskaites
punktos katram gadam. Gada darba programmās
tiks sniegta sīkāka informācija par atsevišķiem
pasākumiem.
Katru gadu tiks vērtēta virzība saistībā ar
galvenajiem atskaites punktiem un rīcības jomām, un
ECHA nepieciešamības gadījumā varēs pārskatīt un
precizēt plānu un atskaites punktus.

1
ECHA ievieš Regulu par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), Regulu par vielu un
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), Biocīdu
regulu (BPR) un Regulu par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC).
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Stratēģiskais mērķis Nr.1: maksimāli
atvieglot augstvērtīgas informācijas
pieejamību, lai ķimikālijas varētu ražot un
lietot droši.
Pateicoties REACH un CLP regulai, ECHA rīcībā
šobrīd ir pasaules lielākā datubāze par ķimikāliju
iedarbību. Aģentūra publicē informāciju par
reģistrētajām vielām, vielām, kas ir paziņotas
klasifikācijas un marķējumu sarakstam, un datiem,
kas izriet no tās regulatīvās darbības.
2014.–2018. gadā sagaidāmais izaicinājums ir
reģistrācijas datu kvalitātes uzlabošana. Šie dati
ir jāizmanto efektīvi, lai veicinātu ķimikāliju drošu
ražošanu un lietošanu. Novērtējot dokumentāciju
un veicot tūlītējus pasākumus attiecībā uz
uzņēmumiem, kas neievēro informāciju, ECHA palīdz
nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus visiem
reģistrētājiem.
Aģentūra sniedz atbalstu reģistrētājiem un
pakārtotajiem lietotājiem, lai uzlabotu riska
pārvaldības padomu paziņošanu visā piegādes ķēdē
līdz pat patērētājiem, kuri lieto gala izstrādājumus.
Stratēģiskais mērķis Nr.2: mobilizēt
iestādes, lai tās pārdomāti lieto
informāciju, apzinot bīstamas ķīmiskās
vielas un risinot to radītās problēmas.

Stratēģiskais mērķis Nr.3: risināt
zinātniskās problēmas, veicot
dalībvalstu, Eiropas iestāžu un citu
dalībnieku zinātnisko un regulatīvo spēju
attīstīšanas centra uzdevumus.
Lai saglabātu vadošo lomu regulatīvās zinātnes
jomā, ECHA cieši sadarbojas ar zinātniekiem,
apzinot jaunākos sasniegumus un radušās
regulējuma vajadzības. Tā veido spējas pilnveides
centru dalībvalstīm, Eiropas iestādēm un citiem
dalībniekiem ar specializētām komiteju darba
grupām, zinātniskajām platformām, mācībām un
darbsemināriem.
Turpmākajos gados jaunā regulējuma stratēģijā tiks
noteikta prioritāte Aģentūras zinātniskajai darbībai.
Stratēģiskais mērķis Nr.4: efektīvi un
sekmīgi izpildīt pašreizējos un jaunos
uzdevumus likumdošanas jomā, vienlaikus
pielāgojoties paredzamajiem resursu
ierobežojumiem.

Līdz ar Biocīdu regulas darbības uzsākšanu ECHA ir
kļuvusi par galveno iestādi, kas koordinē aktīvo vielu
novērtēšanu un biocīdu licencēšanu visas Savienības
mērogā.

Sagaidāms, ka 2014.–2018. gadā ECHA saskarsies
ar lielu regulatīvo uzdevumu apjomu saistībā ar
REACH un CLP, kā arī tai būs jauni – no Biocīdu un
PIC regulas izrietoši – uzdevumi. Vienlaikus būs
jārisina ar ES budžetu saistīti resursu ierobežojumi.
Tāpēc ECHA tiecas maksimāli apvienot uzdevumus,
pēc iespējas lietderīgāk izmantojot informācijas
tehnoloģijas. Visu darba jomu pastāvīgas
uzlabošanas mērķis ir palielināt efektivitāti un
lietderību.

Lai uzlabotu tiesību aktu ķimikāliju jomā ievērošanu
visā Eiropā, ECHA sniedz atbalstu valstu iestādēm
tiesību aktu ieviešanas centienu saskaņošanā.

Ar ECHA Daudzgadu darba programmu 2014.–
2018. gadam var iepazīties: echa.europa.eu/
publications
© Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2013. gada septembris
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ECHA cieši sadarbojas ar dalībvalstīm un Komisiju,
lai izstrādātu kopīgu regulējumu ar ķimikālijām
saistīto risku pārvaldībai. Tā tiecas nodrošināt
pārdomātu tās datubāzē pieejamās informācijas
izmantošanu: vispirms tiek apzinātas tās vielas, kas
varētu būt viskaitīgākās un ar kurām saistītie riski
vēl netiek pietiekami labi vadīti. Koncentrējoties uz
jaunu vielu apzināšanu risku pārvaldībai un iekļaujot
šādas vielas kandidātu un licencēšanas sarakstā,
ECHA veicina visbīstamāko vielu aizstāšanu ES.
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