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ECHA 2012. gada uzdevumi un prioritātes
1. Regulatīvo procesu ieviešana
1. pasākums: Reģistrācija, datu kopīga lietošana un izplatīšana
2. pasākums: Izvērtēšana
3. pasākums: Riska pārvaldība
4. pasākums: Klasifikācija un marķēšana
5. pasākums: Konsultācijas un palīdzība, ko nodrošina vadlīnijas un palīdzības
dienests
6. pasākums: Zinātniskie IT rīki
7. pasākums: Zinātniskais darbs un tehniskās konsultācijas ES iestādēm un
struktūrām
2. ECHA struktūras un kopīgie pasākumi
8. pasākums: Komitejas un forums
9. pasākums: Apelācijas padome
10. pasākums: Saziņa
Vienpadsmitais pasākums: Starptautiskā sadarbība
3. Pārvaldība, organizācija un resursi
12. pasākums: Pārvaldība
13. pasākums: Finanses, iepirkumi un grāmatvedība
14. pasākums: Cilvēkresursi un administratīvie pakalpojumi
15. pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloģijas
4. 16. pasākums: Biocīdi
5. 17. pasākums: PIC
6. Aģentūras riska veidi
Pielikumi
1. pielikums ECHA organizatoriskā struktūra 2012. gadā
2. pielikums Bāzes pieņēmumi
3. pielikums Resursu sadalījums
4. pielikums Iepirkumu plāns
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Saīsinājumu saraksts
AD
AST
CA
Casper
CCH
Chesar
CLH
COM
CoRAP
CSA
CSR
DCG
DG JRC
DP
DV
eChemPortal
EK
ERP
ECHA
ECM
EEZ/EBTA
EFSA
EIES
EMAS
ES
ES
ESAO
EU-OSHA
FAQ
Forums
HelpNet
HR
HRMS
IDM
IPA
IKV
ISO
IST
IR
IT
IUCLID
IUPAC nosaukums

KM

Administrators
Asistents
Līgumdarbinieks
IT raksturošanas lietojumprogramma atlasei, prioritāšu noteikšanai,
izvērtēšanai un informācijas sniegšanai
Atbilstības pārbaudes
Ķīmiskās drošības novērtējuma sagatavošanas un ziņošanas rīks
Harmonizētā klasifikācija un marķēšana
Eiropas Komisija
Kopienas elastīgais rīcības plāns
Ķīmiskās drošības novērtējums
Ķīmiskās drošības pārskats
Direktoru kontaktgrupa
Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs
Darba programma
Dalībvalsts
Globālais portāls informācijai par ķīmiskām vielām
Eiropas Komisija
Eiropas Revīzijas palāta
Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Uzņēmuma informācijas satura pārvaldība
Eiropas Ekonomikas zona/ Eiropas Brīvās tirdzniecības nolīgums
Eiropas Pārtikas nekaitīguma aģentūra
Elektroniskās informācijas apmaiņas procedūras sistēma
Vides pārvaldības un revīzijas shēma
Iedarbības scenārijs
Eiropas Savienība
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Bieži uzdotie jautājumi

Forums informācijas apmaiņai par izpildi
REACH un CLP palīdzības dienesta tīkls
Cilvēkresursi
Cilvēkresursu pārvaldības sistēma
Identitātes pārvaldības sistēma
Pirmspievienošanās palīdzības instruments
Integrēta kvalitātes vadība
Starptautiskā Standartizācijas organizācija
Informācijas un sakaru tehnoloģijas
Informācijas prasības
Informācijas tehnoloģijas
Starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datu bāze
Sistemātisks ķīmisko savienojumu nosaukums saskaņā ar
Starptautiskā tīrās un pielietojamās ķīmijas savienības (IUPAC)
rekomendāciju
Klasifikācija un marķēšana
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CLP
KMR
MB
MSC
MSCA
MVU
Odyssey
PBT
PIC
PL
PPORD
PPP
(Q)SAR
RAC
REACH
REACH-IT
RIPE
RMO analīze
R4BP
SAICM
SDS
SEAC
SNE
SIEF
SON
SVHC
TA
TAIEX
TP
UN GHS

Klasifikācija, marķēšana un iepakojums
Kancerogēna, mutagēna vai reproduktīvajai funkcijai toksiska
Valde
Dalībvalstu komiteja
Dalībvalsts kompetentā iestāde
Mazie un vidējie uzņēmumi
ECHA rīks, ko izmanto novērtēšanai
Noturīga, bioakumulatīva un toksiska
Roterdamas konvencija par iepriekš norunātas piekrišanas
procedūru
Pakārtotais lietotājs
Uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju
izstrāde
Augu aizsardzības līdzekļi
(Kvantitatīvās) struktūras aktivitātes attiecības
Riska novērtēšanas komiteja
Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
REACH-IT ir centrālā IT sistēma, kas nodrošina atbalstu REACH
REACH informācijas portāls ieviešanai
Labākās riska pārvaldības iespējas analīze
Biocīdo produktu reģistrs
Stratēģiska pieeja ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā
līmenī
Drošības datu lapa
Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja
Valsts norīkots eksperts
Forums informācijas apmaiņai par vielām un datu kopīgai lietošanai
Drošības darbinieku tīkls
Īpaši bīstama viela
Pagaidu darbinieks
Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instruments
partnervalstīm
Testēšanas priekšlikumi
ANO vispārēji saskaņotā ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanas
un marķēšanas sistēma

Atruna: Šis ir sākotnēji angļu valodā publicētā dokumenta darba tulkojums. Oriģināldokuments ir pieejams
ECHA tīmekļa vietnē.
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Eiropas Ķimikāliju aģentūra

2007. gada 1. jūnijā dibinātā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Eiropas Savienībā (ES) ir
galvenā iestāde jaunajā ķimikāliju regulatīvajā sistēmā, kura noteikta Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 2009. gada sākumā REACH papildināja regula par vielu
un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Eiropas Parlamenta un Padomes (EK)
Regula Nr. 1272/2008 jeb CLP regula). Šie tiesību akti ir piemērojami visās ES dalībvalstīs bez
nepieciešamības tos pārņemt valstu tiesību aktos.
REACH sistēmas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni iedzīvotāju veselībai un
apkārtējai videi, veicināt alternatīvas metodes eksperimentos ar dzīvniekiem, lai novērtētu
ķīmisko vielu bīstamību, atvieglotu vielu brīvu apriti vienotā tirgū un uzlabotu konkurētspēju un
inovācijas. No praktiskā viedokļa raugoties, ir gaidāms, ka jaunais režīms novērsīs zināšanu
trūkumu par tām ķīmiskajām vielām, kas tika laistas Eiropas tirgū pirms 1981. gada, lai
paātrinātu drošu un inovatīvu ķīmisko vielu laišanu tirgū un padarītu šo vielu riska pārvaldību
daudz efektīvāku, jo īpaši nododot uzņēmumiem iestāžu pienākuma slogu noteikt un kontrolēt
riska veidus. Veiksmīgai REACH īstenošanai Aģentūrai ir nepieciešams labi darboties, un tai
jāspēj sniegt neatkarīgus un augstas kvalitātes zinātniski pamatotus atzinumus tiesību aktos
stingri noteiktajos termiņos, kā arī nodrošināt, ka likumdošanas funkcijas darbojas bez
sarežģījumiem. Tomēr efektīva REACH darbība ir atkarīga arī no ECHA institucionālajiem
partneriem, jo īpaši ES dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas.
CLP regulas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni cilvēku veselībai un apkārtējai videi,
kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti, saskaņojot vielu un maisījumu klasificēšanas
kritērijus, kā arī marķēšanas un iepakošanas noteikumus. Ķimikāliju bīstamās īpašības ietver
fizikālo bīstamību, kā arī bīstamību cilvēku veselībai un apkārtējai videi, tostarp bīstamību ozona
slānim. Turklāt CLP regula ir ES ieguldījums globālajā klasificēšanas un marķēšanas kritēriju
harmonizēšanā, ko ir izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācija (UN GHS).
Abām regulām būtu jāveicina 2006. gada 6. februārī Dubaijā pieņemtās Stratēģiskās pieejas
ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā līmenī (SAICM) izpilde.
ECHA misija
ECHA pārvaldes iestāžu starpā ir virzītājspēks ES galveno tiesību aktu ieviešanā ķīmisko vielu
jomā, lai ieguvumi būtu gan cilvēku veselības un vides aizsardzības, gan arī jauninājumu un
konkurētspējas attīstības ziņā.
ECHA palīdz uzņēmumiem izpildīt tiesību aktos noteiktās prasības, veicina ķīmisko vielu drošu
lietošanu, sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām un risina jautājumus, ja ķīmiskās vielas rada
bažas.
ECHA vīzija
ECHA mērķis ir kļūt par pasaules vadošo pārvaldes iestādi ķīmisko vielu drošības jomā.
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ECHA vērtības
Pārredzamība
Mēs savās darbībās aktīvi iesaistām savus regulatīvās sadarbības partnerus un ieinteresētās
puses un lēmumus pieņemam pārredzamā veidā. Mūsu darbs ir saprotams, un mēs esam viegli
pieejami.
Neatkarība
Mēs esam neatkarīgi no jebkādām ārējām interesēm un savus lēmumus pieņemam objektīvi.
Mēs atklāti veicam sabiedrisko apspriešanos pirms daudzu lēmumu pieņemšanas.
Uzticamība
Mūsu lēmumi ir balstīti uz zinātni un saskaņoti. Mūsu darbības stūrakmens ir atbildība un
konfidenciālas informācijas drošība.
Efektivitāte
Mēs savā darbā esam mērķtiecīgi, apņēmīgi un vienmēr cenšamies izmantot resursus saprātīgi.
Mūsu kvalitātes standarti ir augsti un mēs ievērojam izpildes termiņus.
Orientēšanās uz labklājību
Mēs stimulējam drošu un ilgtspējīgu ķīmisko vielu izmantošanu, lai Eiropā uzlabotu cilvēku
dzīves kvalitāti, kā arī lai aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti.
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Ievads
Šajā darba programmā ir ieskicēti Eiropas Ķimikāliju aģentūras mērķi 2012. gadam, kas
būs piektais tās darbības gads. Šīs darba programmas pamatā ir 2011. gada jūnijā pēc
sabiedriskās apspriešanas Valdes pieņemtā daudzgadu darba programma 2012.-2014.
gadam. Darba programmas struktūra ir atbilstoša ECHA uz pasākumiem balstītajai
Valdes pieejai un ir sadalīta 17 pasākumos. Katram pasākumam ir savi mērķi un rezultāti,
kā arī darbības rādītāji, ar kuru palīdzību var izvērtēt rezultātus.
2009. gada jūnijā Eiropas Komisija ("Komisija") pieņēma priekšlikumu jaunai regulai par
biocīdo produktu laišanu tirgū un to izmantošanu 1 , un šobrīd Eiropas Parlaments un
Padome to izskata otrajā lasījumā. Ierosinātajā regulā paredzēti papildu uzdevumi ECHA
- konkrēti, noteiktu biocīdo produktu licencēšanas pieteikumu izskatīšana, sākot ar 2013.
gadu. Tā kā ECHA saņēma papildu finansējumu šim mērķim pirms tiesiskās bāzes
stāšanās spēkā, 2011. gadā tā ir varējusi uzsākt darbinieku pieņemšanas procedūras,
izskatīt izmaiņas savos IT rīkos un veidot zināšanu bāzi saistībā ar šo regulu.
2011. gada maijā Komisija ierosināja pārskatīt PIC regulu 2 , kas attiecas uz bīstamo
ķimikāliju eksportu un importu, un sagaidāms, ka Eiropas Parlaments un Padome to
pieņems pirmajā lasījumā. Sākot ar 2013. gadu, saistībā ar pārstrādāto regulu Komisijas
Apvienotā pētniecības centra uzdevumi tiks nodoti ECHA, tādēļ tiek gaidīts, ka pēc
Komisijas pieprasījuma ECHA tai sniegs tehnisku un zinātnisku ieguldījumu un palīdzību.
Turklāt ECHA plāno sākt gatavošanos eksporta paziņojumu apstrādei pirms tiesību akta
stāšanās spēkā ar nosacījumu, ka tā šim nolūkam saņems papildu finansējumu.
ECHA galīgo budžetu un štatu sarakstu Valde pieņems 2011. gada decembrī pēc tam,
kad budžeta iestādes (Eiropas Padome un Parlaments) būs pieņēmušas galīgo Eiropas
Savienības budžetu. Šīs programmas izstrādes brīdī nebija skaidri zināms, vai ECHA
saņems 20 jaunās štata vietas REACH un CLP regulai, kas bija paredzētas REACH
regulas tiesību akta finanšu pārskatā 2006. gadā. Taču darba programmā pieņemts, ka
ECHA saņems šos cilvēkresursus kā 10 pagaidu darbiniekus un 10 līgumdarbiniekus.
Pasākumi, kas atbilst šiem cilvēkresursiem, ir izcelti slīprakstā. ECHA galīgais budžets
būs balstīts uz atkārtoti aprēķinātajiem nodevu ieņēmumiem par gadu. Ja kopējie
ienākumi vai atļautais darbinieku skaits ievērojami atšķirsies no pašreizējām aplēsēm,
darba programma tiks attiecīgi pārskatīta.

1

COM(2009)267.
Komisijas 2011. gada 5. maija priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
689/2008 par bīstamo ķimikāliju eksportu un importu pārskatīšanu.

2
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ECHA 2012. gada uzdevumi un prioritātes

Gada pirmais uzdevums ir nodrošināt ECHA gatavību otrā REACH reģistrācijas termiņa
beigām 2013. gada 31. maijā. Tas ietvers ECHA palīdzības dienesta sniegto atbalstu
reģistrētājiem un koncentrēšanos uz vadlīniju atjaunināšanu attiecībā uz ar reģistrāciju
saistītām vajadzībām. ECHA sniegs atbalstu galvenajiem reģistrētājiem, lai palīdzētu
viņiem sagatavot augstas kvalitātes tehnisko dokumentāciju un ķīmiskās drošības
pārskatus. Būs nepieciešami dokumentācijas iesniegšanas procesu un esošo rīku
uzlabojumi, kā arī mērķtiecīgas saziņas un informācijas sniegšanas aktivitātes.
Atsauksmes informācija par pirmo reģistrācijas termiņu parādīja, ka ECHA jāsagatavo
savas IT reģistrācijas sistēmas un citi rīki 2012. gadā, pietiekami savlaicīgi pirms termiņa
2013. gadā.
Otrs ECHA uzdevums būs izpildīt prasības attiecībā uz vērtēšanu. Izvērtējumam
apvienojumā ar nozares pašas atbildību jāsniedz pārliecība ES iedzīvotājiem, ka nozaru
reģistrācijas dokumentācija ir labas kvalitātes un atbilst prasībām. Liela darba slodze būs
visu testēšanas priekšlikumu, kas iekļauti 2010. gada esošo vielu reģistrācijas
dokumentācijā un jāizvērtē līdz 2012. gada 1. decembrim, jomā. Ņemot vērā ECHA
atzinumu, ka dokumentācijas kvalitāti nepieciešams uzlabot, jāpanāk ievērojama virzība
saistībā ar tās reģistrācijas dokumentācijas, kas attiecas uz ķimikālijām ar lielu ražošanas
apjomu, atbilstības pārbaudēm. Turklāt vielu izvērtēšana būs jāuzsāk, pieņemot pirmo
Kopienas elastīgo rīcības plānu, un ECHA būs jāpalīdz dalībvalstu kompetentajām
iestādēm izdarīt secinājumus par pirmās vielu partijas, kas iziet šādu izvērtēšanu,
informācijas vajadzībām.
Trešais uzdevums attieksies uz licencēšanas jomu, kur pieteikumu iesniegšanas termiņš
saistībā ar pirmajām vielām licencēšanas sarakstā visticamāk palielinās pieteikumu skaitu
2012. gadā. Komisija ir arī noteikusi kā politikas mērķi kandidātvielu saraksta, kurā
iekļautas 136 īpaši bīstamas vielas, sastādīšanu līdz gada beigām. Šī mērķa
sasniegšanai būs nepieciešama intensīva dalībvalstu un Komisijas sadarbība, lai noteiktu
vielas, attiecībā uz kurām ECHA lūgts sniegt atbalstu. Daudzas no šīm vielām ilgākā
termiņā tiks pārceltas uz licencējamo vielu sarakstu.
Ceturtais ECHA uzdevums būs nodrošināt gatavību attiecībā uz paredzamo jaunās
Biocīdu regulas stāšanos spēkā 2013. gada laikā. ECHA būs savlaicīgi jāsagatavo IT
sistēmas dažāda veida biocīdu dokumentācijas iesniegšanai; jāizveido biocīdo produktu
komiteja un jāuzsāk tās darbība, kā arī jāpieņem darbā un jāapmāca zinātniskie un citi
eksperti daudzo dokumentācijas veidu apstrādei un novērtēšanai. Turklāt ECHA būs
jāsagatavo savs palīdzības dienests un dalībvalstu palīdzības dienesti, lai tie varētu
atbildēt uz nozares jautājumiem; jāizstrādā vadlīnijas, rokasgrāmatas un citi rīki, lai
sniegtu palīdzību nozarei, un jāizveido saziņas kampaņa nozares, dalībvalstu kompetento
iestāžu un citu ieinteresēto personu informēšanai par pienākumiem, ko nosaka jaunais
tiesību akts.
Paredzams, ka piekto uzdevumu, kas pēc rakstura līdzīgs ar biocīdiem saistītajam
uzdevumam, taču mazāks pēc apjoma, noteiks pārskatītā Regula par iepriekš norunātas
piekrišanas procedūru (PIC), ar kuru ES īsteno Roterdamas konvenciju. Paredzams, ka
pārskatīšanas rezultātā šīs regulas tehniskās īstenošanas uzdevumi tiks nodoti no
Komisijas ECHA. Lai gan šīs regulas ietekme uz ECHA darba slodzes ziņā ir daudz
mazāka nekā biocīdu regulas ietekme, tā tomēr rada līdzīgus uzdevumus, jo, sakarā ar
paredzamo šī likumdošanas priekšlikuma drīzu pieņemšanu, sagatavošanas fāze arī būs
īsa un daļēji pārklāsies ar sagatavošanos biocīdu regulai.
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Papildus šīm piecām galvenajām prioritātēm gaidāmi vēl daudzi citi uzdevumi. Galvenie
šeit uzskaitītie uzdevumi vai nu intensificē pašreizējās darbības, vai ir pilnīgi jauni.
 Visu konfidencialitātes prasību, kas iekļautas dokumentācijā, kas iesniegta līdz
pirmajam REACH reģistrācijas termiņam, izskatīšanas pabeigšana, lai
nodrošinātu, ka ir sniegti atbilstoši pamatojumi, un gadījumos, kad tas tā nav,
informācija tiktu pēc iespējas ātrāk darīta zināma sabiedrībai.
 Slēdzienu par vairākiem ierobežošanas priekšlikumiem sniegšana Komisijai.
 Vispārīgu kritēriju izstrāde, lai noteiktu, kad nepieciešams pieprasīt, lai nozare
veiktu reģistrāciju, vai ieviest riska pārvaldības pasākumus attiecībā uz īpaši
bīstamām vielām, ko izmanto izstrādājumos.
 Atbalsta sniegšana dalībvalstīm, nosakot vielas, kas rada SVHC līdzvērtīgas
bažas (piemēram, endokrīno sistēmu noārdošas un PBT līdzīgas vielas un
iespējamas vielas ar sensibilizējošām īpašībām).
 Slēdzienu sniegšana Komisijai par lielu skaitu harmonizētās klasificēšanas un
marķēšanas dokumentāciju, kas saņemtas 2010. un 2011. gadā, kas nozīmē RAC
un ECHA Sekretariāta darba slodzes ievērojamu pieaugumu šo slēdzienu
sagatavošanai.
 Vadlīniju atjaunināšana, piemēram, par informācijas prasībām un ķīmiskās
drošības novērtējumiem nanomateriāliem atbilstīgi REACH.
 Nodrošināt, lai IT sistēma, kurā glabājas nozares iesniegtie dati, būtu droša,
efektīvāka, un sniegtu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ieviešanas
iestādēm lietotājam draudzīgu piekļuvi juridisko pienākumu izpildei.
 Darbs pie pirmo sadarbības līgumu ar trešajām valstīm sagatavošanas, kas ļautu
apmainīties ar konfidenciālu informāciju un pilniem novērtējumiem, kā rezultātā
tiktu panāktu iestāžu, kas nodarbojas ar tiesību aktu, kas savietojami ar REACH,
īstenošanu, darbības sinerģija.
 ECHA piedalīsies ar savu devumu pārskatīšanā, kas paredzēta REACH regulā un
kura Komisijai jāveic līdz 2012. gada 1. jūnijam, un palīdzēs Komisijai turpmākajās
darbībās.


ECHA centīsies pēc iespējas vairāk palīdzēt MVU.

2012. gadā ECHA kļūs par unikālu aģentūru tai ziņā, ka saņems finansējumu no
dažādiem tiesību aktos noteiktiem avotiem. Paredzams, ka jaunie noteikumi stāsies
spēkā brīdī, kad vēl joprojām pieaug ECHA darba apjoms atbilstīgi REACH un CLP, kas
nozīmē, ka nav iespējams jauno uzdevumu veikšanai piesaistīt darbiniekus no esošā
personāla. Tas neapdraud ECHA vēlmi panākt pēc iespējas lielāku sinerģiju starp dažādo
tiesību aktu īstenošanu, lai mazinātu slogu nozarei un Eiropas nodokļu maksātājiem.
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1. REACH un CLP procesu ieviešana
1. pasākums: Reģistrācija, datu kopīga lietošana un izplatīšana
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Reģistrācija un dokumentācijas iesniegšana
REACH pamatprincips ir, ka pienākums identificēt un pārvaldīt vielas radīto risku ir
uzņēmumam, kas ražo, importē, tirgo vai lieto šo vielu. Uzņēmumiem, kuri ražo vai
importē vairāk nekā 1 tonnu vielas gadā, ir jāpierāda, ka tie ir uzņēmušies pildīt šo
pienākumu, iesniedzot ECHA reģistrācijas dokumentāciju. ECHA pārbauda sniegtās
informācijas pilnīgumu un to, vai ir samaksāta reģistrācijas maksa, un pēc tam piešķir
reģistrācijas numuru.
Attiecībā uz ienākošo reģistrācijas dokumentāciju 2012. gadam būtu jābūt parastam
gadam: paredzams, ka ienākošā dokumentācija būs galvenokārt iepriekš iesniegtās
reģistrācijas dokumentācijas atjauninājumi un mazāks īpatsvars
esošo vielu
provizoriskās reģistrācijas dokumentācijas no uzņēmumiem, kam reģistrācijas termiņš ir
2013. vai 2018. gads, kā arī jauno vielu reģistrācijas dokumentācijas. Sagaidāms, ka
dokumentācijas atjauninājumi tiks iesniegti vai nu komercdarbības, vai zinātnisku iemeslu
dēļ, piemēram, ja mainījusies reģistrētās vielas tonnāža vai lietošanas veids, vai ir
pieejama jauna informācija par vielas izraisītajiem riska veidiem; vai arī regulatīvo
iemeslu dēļ, piemēram, papildu informācijas pieprasījuma pēc atbilstības pārbaudes
lēmuma vai konfidencialitātes prasības izvērtēšanas no ECHA dēļ. Turklāt 2011. gadā
pieņemtais lēmums par reģistrētāju nosaukumu publicēšanu var likt uzņēmumiem
pieprasīt to nosaukumu konfidencialitātes saglabāšanu un izraisīt virkni papildu
dokumentācijas atjauninājumu; šis ir scenārijs, kura kvantitatīvās aplēses nav veiktas.
Visbeidzot, var būt arī tāda situācija, kad tiek konstatēts, ka vielas, kas reģistrētas kā
starpprodukti, neatbilst prasībām, kas pieļauj samazinātas informācijas prasības, un tāpēc
attiecīgā dokumentācija būs jāatjaunina, ieverot tajā pilnu reģistrācijas datu kopu.
Vēl viens svarīgs ECHA uzdevums ir sagatavoties 2013. gada REACH reģistrācijas
termiņam. Tas izraisīs virkni darbību, tostarp tirgus informācijas apkopošanu plānošanas
nolūkā; konsultāciju sniegšanu reģistrētājiem, lai varētu sagatavot augstas kvalitātes
tehnisko dokumentāciju un ķīmiskās drošības pārskatus; uzlabojumu veikšanu
dokumentācijas iesniegšanas procesos un esošajos rīkos; un visbeidzot, saziņas un
informācijas sniegšanas aktivitātes.
Pēc 2010. gada termiņa tika atzīts, ka Direktoru kontaktgrupai (DCG), kas apvieno
Komisijas, ECHA un nozares organizāciju direktorus, ir bijusi svarīga loma sekmīga
rezultāta sasniegšanā: šī iemesla dēļ DCG nolēma turpināt savu darbu līdz nākamajam
termiņam. 2012. gadā galvenais tās uzdevums būs novērot un apspriest notiekošo
sagatavošanos 2013. gada termiņam un uzņēmumu sagatavotību, kā arī sekot darbam
pie PL jautājumiem un tēmām, kas attiecas uz KM. DCG apstiprinās arī nozares
reģistrācijas plānus, tādējādi dodot iespēju ECHA labāk plānot cilvēku un tehniskos
resursus. Turklāt DCG risinās jaunos bažas izraisošos jautājumus, kad būs tāda
nepieciešamība.
Tiek plānots, ka 2013. gadā reģistrētāju vidū būs lielāks īpatsvars mazāku uzņēmumu,
bet šobrīd nav zināms, vai tā rezultātā būtiski mainīsies MVU reģistrētāju īpatsvars
salīdzinājumā ar 2010. gadu. Šajā kontekstā ECHA pēc iespējas optimizēs reģistrācijas
procedūras un atbalsta mehānismus, tostarp atjauninās Reģistrācijas vadlīnijas. Turklāt
līdz 2012. gada vidum būs nepieciešams nodrošināt nozares uzņēmumiem piekļuvi
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konsultācijām, vadlīnijām un rīkiem, īpaši Chesar, lai sniegtu nozarei un īpaši galvenajiem
reģistrētājiem atbalstu, iesniedzot labas kvalitātes CSR otrajā reģistrācijas posmā. Tie tiks
izstrādāti saistībā ar ECHA programmu CSA attīstībai. ECHA ir sagatavojusies arī atbildēt
uz reģistrētāju īpašajām atbalsta vajadzībām, izmantojot, piemēram, tiešsaistes
seminārus var specializēta atbalsta sniegšanu galvenajiem reģistrētājiem, ja šādas
vajadzības tiks izteiktas.
ECHA intensificēs starpproduktu reģistrācijas pieteikumu caurlūkošanu, lai apstiprinātu,
ka tie atbilst nosacījumiem, kas noteikti REACH regulas 17. un 18. pantā. Samazinātas
informācijas prasības tiek piemērotas tikai tajos gadījumus, kad lietošanas veidi atbilst
starpproduktu lietošanas definīcijai, kas noteikta 3. panta 15. punktā, un tiek nodrošināti
stingri kontrolēti apstākļi. Nepamatotas starpproduktu reģistrācijas rezultātā netiek
saņemta informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu riska kontroli. Turklāt tā rezultātā
var tikt pazemināta vielas prioritāte tās noteikšanai par SVHC vielu iekļaušanai
kandidātsarakstā; tas var novest pie nepamatotas pazeminātas prioritātes noteikšanas
vielai no kandidātsaraksta turpmākai riska pārvaldībai un nepamatota vielas lietošanas
veida atbrīvojuma no licencēšanas prasībām noteikšanas XIV pielikumā. Tāpēc ECHA
pārbaudīs, vai attiecīgā viela tiešām tiek lietota kā starpprodukts un vai tiek nodrošināti
stingri kontrolēti apstākļi. Nepieciešamības gadījumā reģistrētājam tiks lūgts iesniegt
esošos datus, kas pierāda nosacījumu izpildi. Dalībvalstu kompetentās iestādes un
ieviešanas iestādes tiek lūgtas rīkoties gadījumos, kas saistīti ar korespondenci ar šādiem
reģistrētājiem viņu valstī, lai varētu veikt tiesību akta izpildes darbības, ja nosacījumi
starpprodukta statusa noteikšanai nav izpildīti. Gadījumos, kas nosacījumi, kas noteikti
REACH 17. un 18. pantā, netiek izpildīti, var izmantot arī lēmumus par atbilstības
pārbaudi, lai nodrošinātu dokumentācijas atbilstību standarta informācijas prasībām.
2012. gadā ECHA turpinās pilnveidot visus dokumentācijas iesniegšanas procesus.
Konkrēti, paredzams, ka REACH-IT tiks iekļauti licencēšanas pieteikumi un lūgumi
izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu atbilstīgi CLP regulas 24. pantam.
Datu kopīga lietošana un vielu identificēšana
Uzņēmumiem, kas ražo vai importē vienu un to pašu vielu, jāiesniedz kopīgs reģistrācijas
pieteikums pēc datu kopīgas lietošanas un turpmāko testēšanas vajadzību kopīgas
noteikšanas, palīdzot izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem un samazināt
reģistrētāju izmaksas. REACH sniedz reģistrētājiem iespēju izmantot arī tā dēvēto
analoģijas pieeju, kas nozīmē vielas īpašību un iedarbības prognozēšanu, pamatojoties
uz citas vielas, kas pieder tai pašai vielu kategorijai, īpašībām un iedarbību. Sekmīga
kopīga reģistrēšana, pareiza datu kopīga lietošana un atbilstīga analoģijas pieejas
izmantošana ir iespējama tikai tad, ja visām pusēm ir skaidra izpratne par vielu
identificēšanu atbilstīgi REACH. Patiesībā pareiza vielas identifikācija ir visu REACH un
CLP procesu pamatā, jo abu regulu darbības pamatā ir vielas jēdziens.
Paredzams, ka 2012. gadā saglabāsies augsts aktivitātes līmenis attiecībā uz vielu
identitāti, jo vielu, kas reģistrētas līdz pirmajam termiņam, identitāte kļūs par pārbaudes
objektu citos REACH procesos. Piemēram, testēšanas priekšlikumus attiecībā uz vielu
var izvērtēt tikai tad, ja viela reģistrācijas dokumentācijā ir identificēta. Lai nodrošinātu
vielas identifikācijas konsekvenci visos REACH un CLP procesos, ECHA pārskatīs visus
procesus no vielas identificēšanas viedokļa un nepieciešamības gadījumā dokumentēs šo
pieeju un atjauninās vadlīnijas. Attiecīgajos gadījumos ECHA sniegs arī atbalstu nozares
asociācijām un reģistrētājiem, lai precizētu vielu identificēšanu 2013. gada reģistrācijai.
Papildus vielu identificēšanai, tiek paredzēts, ka uzņēmumi, kas aktīvi gatavo reģistrācijas
dokumentāciju 2013. gada termiņam, aktīvi iesaistās datu kopīgā lietošanā un sarunās
par izmaksu sadali. ECHA atbalstīs šos procesus, balstoties uz 2010. gadā gūto pieredzi,
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lai palīdzētu visām pusēm izprast REACH noteiktās prasības un veicinātu paraugprakses
izmantošanu. Tas tiks atspoguļots vadlīnijās par datu kopīgu lietošanu, ko plānots izdot
2012. gadā. Īpaši ECHA vēlas paaugstināt MVU informētību par viņu tiesībām veikt datu
kopīgu lietošanu REACH ietvaros un atgādināt visiem uzņēmumiem, ka datu kopīgas
lietošanas, tostarp izmaksu, nosacījumiem jābūt ne tikai taisnīgiem, pārskatāmiem un
nediskriminējošiem, bet arī proporcionāliem mazākām informācijas vajadzībām otrajam
reģistrācijas termiņam. Mērķis ir mazināt strīdus par datu kopīgu lietošanu.
Pat ņemot vērā šos plānotos centienus, paredzams, ka jaunu datu kopīgas lietošanas
pieprasījumu un strīdu, kas iesniegti izšķiršanai ECHA, skaits 2012. gadā palielināsies
sakarā ar otrā termiņa tuvošanos. ECHA šajā procesā ir piešķirta ierobežota loma. Īsumā,
ECHA ir jāizvērtē korespondence abu pušu starpā un jānosaka, kurš bija atbildīgs par
sarunu neizdošanos, nepieliekot pienācīgas pūles pozitīva iznākuma sasniegšanai.
Tomēr, pamatojoties uz 2010. gadā gūto pieredzi, Aģentūra pārskatīs savas procedūras
strīdu izskatīšanai, lai padarītu tās pēc iespējas efektīvākas attiecībā uz visām
iesaistītajām personām. ECHA sniegs informāciju arī MSCA par strīdu raksturu un to
iznākumiem.
Paredzams, ka arī 2012. gadā datu kopīgas lietošanas darbību apjoms, izmantojot datu
pieprasīšanas procesu, tostarp datu, kas vecāki par 12 gadiem, sniegšanu potenciālajiem
reģistrētājiem, saglabāsies samērā liels. Šķiet, ka turpinās 2010. gada rudenī aizsākusies
tendence saņemt pārsteidzoši lielu skaitu pieprasījumu par esošajām vielām, un, jo vairāk
vielu tiek reģistrēts, jo vairāk kontaktu nepieciešams koordinēt pēc datu vākšanas
pieprasījuma. Turpinot 2011. gadā panākto virzību, ECHA saglabās pieprasījumu
izskatīšanas līmeni noteiktajā izpildes laikā. Lai to panāktu, ECHA turpinās racionalizēt
pieprasījumu procesu, lai nodrošinātu ātru procedūru, koncentrējot uzmanību uz efektīvu
datu kopīgu lietošanu. Visbeidzot, ES tirgū pastāvīgi parādīsies uzņēmumi, kas pirmo
reizi ražo vai importā esošās vielas apjomā, kas pārsniedz 1 tonnu gadā. ECHA no šiem
uzņēmumiem saņems novēlotus provizoriskās reģistrācijas pieteikumus līdz pat vienam
gadam pirms reģistrācijas termiņa un visos atbilstošajos gadījumos piedāvās atbalstu
(pirms) SIEF darbībām, īpaši attiecībā uz no jauna izveidotajiem SIEF un galvenajiem
reģistrētājiem.
Informācijas izplatīšana - elektroniskas informācijas publiska pieejamība
Informācijas par ķimikālijām publiskas pieejamības nodrošināšana ECHA tīmekļa vietnē
bez maksas saglabāsies ECHA prioritāte 2012. gadā, jo REACH ir noteikts skaidrs mērķis
labāk informēt iedzīvotājus par lietoto ķimikāliju potenciālajiem riska veidiem. 2012. gadā
ECHA pilnveidos procedūras, lai ātrāk izplatītu informāciju par ķīmiskām vielām no
dažāda veida dokumentācijas, ko tā saņem. Turklāt ECHA papildinās jau publicēto
informāciju, pievienojot reģistrētāja identitātes datus un šīm vielām piešķirtos reģistrācijas
numurus, kā arī papildu informāciju par to īpašībām, piemēram, PBT izvērtēšanas
rezultātu. ECHA arī pastāvīgi uzlabos informācijas izplatīšanas tīmekļa vietnē atspoguļoto
datu izmantojamību un lietošanas ērtumu. Lai nodrošinātu piekļuvi ECHA izplatītajai
informācijai pēc iespējas plašākai auditorijai, ECHA tīmekļa vietne arī turpmāk tiks
savlaicīgi sasaistīta ar ESAO eChemPortal.
REACH uzņēmumiem atļauts lūgt saglabāt noteiktu to dokumentācijas elementu
konfidencialitāti, lai aizsargātu to konfidenciālo uzņēmējdarbības informāciju.
Konfidencialitātes prasības, kas izteiktas dokumentācijā, tiek izvērtētas atbilstīgi
noteiktiem pārskatāmiem kritērijiem, un informācija, ko uzskata par konfidenciālu, netiek
izplatīta. Turklāt ja par konfidenciālu tiek lūgts uzskatīt IUPAC nosaukumu, ECHA
pārbauda reģistrētāja ierosināto publisko nosaukumu, lai nodrošinātu, ka tas atbilstīgi
atspoguļo vielas ķīmisko raksturu. 2012. gadā tiks pabeigta visu konfidencialitātes
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prasību, kas iesniegtas līdz 2010. gada termiņam, izvērtēšana, lai ECHA varētu izplatīt
sabiedrībai iespējami vairāk informācijas.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Visa dokumentācija un datu kopīgas lietošanas strīdi ir apstrādāti un
konfidencialitātes prasības ir izvērtētas saskaņā ar ECHA pieņemto standarta
kārtību un tiesību aktos noteiktajos termiņos vai atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
Lēmumi ir labi pamatoti un atbilst augstiem tehniskās un zinātniskās kvalitātes
standartiem.
2. Sabiedrībai ir viegla piekļuve informācijai no
dokumentācijām saprātīgā termiņā pēc reģistrācijas.

visām

reģistrēto

vielu

Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2012. gadā

Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādāto
reģistrācijas
pieteikumu, PPORD paziņojumu
un datu kopīgas lietošanas strīdu
procentuālā daļa.
Noteiktajā
termiņā
(20
darbadienas)
apstrādāto
datu
vākšanas
pieteikumu
skaits.
Konfidencialitātes
pieprasījumu,
kas
izriet
no
reģistrācijas
dokumentācijas, kas saņēmusi
reģistrācijas numuru līdz 2011.
gada beigām, izvērtēšana.
Publiskās
informācijas,
kas
publicēta no visas reģistrācijas
dokumentācijas,
ko
ECHA
saņēmusi
kopš
darbības
uzsākšanas, procentuālā daļa.
Ieinteresēto pušu apmierinātība ar
sniegtā zinātniskā, tehniskā un
administratīvā atbalsta kvalitāti.

100 %

Kontroles līdzekļi un
biežums
Laiks, kas reģistrēts
REACH-IT mēneša
atskaitē

80 %

Laiks, kas reģistrēts
REACH-IT mēneša
atskaitē

100 %

Izvērtēšana reģistrēta
darbplūsmas sistēmā.
Ikmēneša pārraudzība

90 %

Reģistrēto publikāciju
proporcionālā daļa.
Ikmēneša pārraudzība

Augsta

Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti




Apstrādāti aptuveni 5000 reģistrācijas pieteikumi un 200 PPORD paziņojumi un
novērtēti 30 PPORD paziņojumi.
Apstrādāti aptuveni 1800 datu vākšanas dokumentācijas pieprasījumi un izskatīti
75 datu kopīgas lietošanas strīdi.
Novērtēti līdz 750 konfidencialitātes pieprasījumi no 2010.-2011. gada perioda un
vismaz 160 jauni pieprasījumi.
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Reģistrācijas dokumentācijas Informācija publicēta ECHA tīmekļa vietnē un
saistīta ar ESAO eChemPortal.
Pieejamas atjauninātas rokasgrāmatas un cita būtiskā informācija.
Praktiskas konsultācijas reģistrētājiem (tostarp darbsemināri un apmācības), kā
uzlabot CSR kvalitāti un iedarbības scenāriju, kas tiek paziņoti piegādes ķēdē,
kvalitāti. Tas ietver labas kvalitātes CSR paraugus.
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2. pasākums: Izvērtēšana
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Dokumentācijas izvērtēšana
Dokumentācijas izvērtēšanā ir ietverta gan testēšanas priekšlikumu pārbaude, gan
atbilstības pārbaudes. Atbilstības pārbaudes mērķis ir pārbaudīt, vai reģistrācijas
dokumentācija atbilst REACH regulas prasībām, bet testēšanas priekšlikumu pārbaudes
mērķis ir nodrošināt, ka informācijas iegūšana par attiecīgo vielu ir pieskaņota
informācijas vajadzībām un ka netiek veikti lieki testi ar dzīvniekiem. Dokumentācijas
izvērtēšana ietver zinātnisku lēmumu pieņemšanu, izmantojot dažādu zinātnes disciplīnu
speciālistu zināšanas. ECHA lēmumu zinātniskumu un juridisko pareizību pārbaudīs gan
reģistrētāji, kurus šie lēmumi ietekmē, gan dalībvalstis. Tāpēc zinātniskajiem
spriedumiem, kā rezultātā tiek pieņemti juridiski pamatoti lēmumi, jābūt labi pamatotiem.
Šis ir būtisks izaicinājums ECHA sekretariātam, jo īpaši kopā ar prasību nodrošināt spēju
veikt simtiem dokumentācijas izvērtējumu gadā, ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšanas
procesā ir iesaistītas visas dalībvalstis un tas notiek vairākos posmos.
ECHA ir pienākums pārbaudīt visus reģistrētāju vai pakārtoto lietotāju iesniegtos
testēšanas priekšlikumus un REACH regulā noteiktajos termiņos sagatavot
lēmumprojektu. 2012. gadā ECHA turpinās izvērtēt testēšanas priekšlikumus, kas ietverti
reģistrācijas dokumentācijā, kas iesniegta 2010. gada termiņā, un par kuriem
lēmumprojektiem jābūt sagatavotiem līdz 2012. gada 1. decembrim. Turklāt par
testēšanas priekšlikumiem, kas attiecas uz visām reģistrētajām jaunajām vielām,
lēmumprojekts jāsagatavo 180 dienu laikā. Ņemot vērā lielo testēšanas priekšlikumu
skaitu 2010. gada reģistrācijas dokumentācijā, ECHA būs jāvelta lielākā daļa savu
resursu testēšanas priekšlikumu pārbaudei.
Atbilstības pārbaude ir regulatīvs uzdevums, ar kura palīdzību ECHA izpilda mērķus, kas
noteikti REACH 65. apsvērumā, tas ir, sniegt pārliecību par reģistrāciju vispārīgo kvalitāti
un atbilstību REACH prasībām. Šis uzdevums ir kļuvis svarīgāks, ņemot vērā, ka saskaņā
ar ECHA novērojumiem bija vispārēja nepieciešamība uzlabot reģistrācijas kvalitāti.
ECHA ir pienākums veikt atbilstības pārbaudes vismaz 5% reģistrācijas dokumentācijas,
kas iesniegta par tonnāžas diapazonu. Attiecībā uz dokumentāciju, kas iesniegta līdz
pirmajam reģistrācijas termiņam 2010. gadā, ECHA ir apņēmusies līdz 2013. gada
beigām sasniegt 5% mērķi. Balstoties uz šo plānu, 2012. gadā jāveic 250 atbilstības
pārbaudes. Atbilstības pārbaužu prioritāšu noteikšana ietvers arī dokumentāciju par
vielām, kas reģistrētas nanomateriālu veidā (nanoforma) vai par kurām ir informācija, ka
tās izmanto nanoformā.
117. panta 3. punkta minētajā ziņojumā par alternatīvu metožu īstenošanu REACH
pielikumu informācijas prasību izpildei, kas tika publicēts 2011. gadā, atklājās, ka
informācijas prasības attiecībā uz ilgāka termiņa testēšanu bieži izpildītas, izmantojot
analoģiju un argumentus, lai iegūtu atbrīvojumu no standarta informācijas prasībām. Tajā
pat laikā atbilstības pārbaužu rezultāti norāda, ka analoģijas un argumentu iegūtu
atbrīvojumu no pētījumiem, kvalitāte bieži ir nepietiekama un nav piemērota klasificēšanai
un marķēšanai un/vai riska novērtēšanai. Šie fakti tiks ņemti vērā turpmāko atbilstības
pārbaužu prioritāšu un mērķu noteikšanā. ECHA veicinās augstāku reģistrācijas
dokumentācijas kvalitāti un 2013. gada reģistrācijas kampaņas ietvaros pievērsīs īpašu
uzmanību reģistrācijas dokumentācijas kvalitātei (piemēram, pamatojumu atbrīvojumam,
pamatojoties uz vielas iedarbību, un alternatīvo metožu izmantošanai), kur reģistrētāji
bieži vien nenodrošina gaidīto informāciju, un turpinās aicināt reģistrētājus proaktīvi
atjaunināt savu reģistrācijas dokumentāciju.
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Būs jāturpina stiprināt ECHA darbinieku zinātniskā un administratīva veiktspēja, jo līdz
2010. gada 1. decembrim reģistrēto esošo vielu ar lielu ražošanas apjomu dokumentācijā
ir visvairāk informācijas. ECHA līdzšinējā pieredze ir parādījusi, ka ievērojama daļa šīs
dokumentācijas nav iegūta, izmantojot pašreizējiem standartiem atbilstošu un kvalitatīvu
testēšanas metodoloģiju. Turklāt 117. panta 3. punktā norādītais ziņojums par alternatīvu
metožu izmantošanu parādīja, ka reģistrētāji lielā apjomā izmantojuši lielu daudzumu
analoģijas un grupēšanas pieeju, lai izpildītu informācijas prasības attiecībā uz
sarežģītākiem apdraudējuma galarezultātiem, kas būtu saistītas ar augstām izmaksām
un plašu dzīvnieku izmantošanu, ja būtu jāpilda standarta informācijas prasības. Tas
neizbēgami sarežģīs dokumentācijas izvērtēšanu, un radīsies zinātniski sarežģīti
jautājumi. Ar pašlaik ieplānotajiem resursiem un saskaņā ar pašreizējiem pieņēmumiem
ECHA paredz, ka gada laikā varēs veikt aptuveni 600 dokumentācijas izvērtējumus.
2011. gada izvērtēšanas procesa vispārējie rezultāti tiks ietverti gada progresa ziņojumā,
kuru ECHA sagatavos 2012. gada februārī. Šajā ziņojumā būs ieteikumi potenciālajiem
reģistrētājiem, lai uzlabotu nākamo reģistrācijas pieteikumu kvalitāti, iekļaujot
atsauksmes, lai optimizētu alternatīvās metodes testēšanai, kurā tiek izmantoti dzīvnieki,
un novērtēšanas metodes. Lai dotu savu ieguldījumu REACH regulas sekmīgas darbības
un vielu lietošanas drošuma nodrošināšanā visā piegādes ķēdē, ECHA izveidos un
izplatīs nepieciešamo informāciju. ECHA izmantos vairākus saziņas instrumentus un
ceļus, piemēram, ieinteresētajām personām paredzēti pasākumi, darbsemināri un
informatīvās lapas, lai nodrošinātu, ka nozare pienācīgi izprot dokumentācijas
novērtēšanu un tās rezultātā saņem atsauksmes. Dokumentācijas izvērtēšanas sakarā
ECHA pēc vajadzības arī darīs zināmus savus atzinumus un ieteikumus attiecībā uz
ķīmiskās drošības pārskatu un iedarbības scenāriju kvalitāti.
Nākamais reģistrācijas termiņš 2013. gada maijā nosaka nepieciešamību palielināt saziņu
un sadarbību ar nozari (nozares sektoriem), lai uzlabotu reģistrācijas pieteikumu kvalitāti,
ņemot vērā zināšanas, kas iegūtas no reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti pirmajā
reģistrācijas termiņā. Būs nepieciešams arī turpināt saziņu ar citām ieinteresētajām
pusēm, jo īpaši saistībā ar notiekošo testēšanas priekšlikumu izvērtēšanu un
potenciālajiem lēmumiem, kuros prasīta in vivo testu veikšana ar dzīvniekiem. Tiks
izstrādātas mērķtiecīgas stratēģijas attiecībā uz abu veidu ieinteresētajām pusēm.
Vielu vērtēšana
Vielu vērtēšanas mērķis ir pārliecināties, vai viela rada risku cilvēka veselībai vai videi.
Vielu vērtēšanu veic dalībvalsts kompetentās iestādes (MSCA), un tajā tiek veikts visas
pieejamās informācijas novērtējums vai vajadzības gadījumā pieprasīts reģistrētājiem
sniegt papildinformāciju. Informācija, kas apkopota un saņemta vielu vērtēšanas rezultātā,
un izdarītie secinājumi ir pieejami un paredzēti kā ievadinformācija citos REACH un CLP
procesos vai cita tiesiskā regulējuma ietvaros.
Kopienas elastīgais rīcības plāns
Vielu vērtēšanai paredzētā Kopienas elastīgā rīcības plāna (CoRAP) izveidē un
atjaunināšanā ECHA ir galvenā loma. Pirmais Kopienas elastīgais rīcības plāns tiks
pieņemts 2012. gada 28. februārī un tajā būs ietverts vielu un to atbilstošo vērtēšanas
dalībvalstu saraksts 2012. gadam, kā arī pēc iespējas 2013. un 2014. gadam. CoRAP tiks
atjaunināts katru gadu līdz 28. februārim, un pirmā ikgadējā atjaunināšana ir paredzēta
līdz 2013. gada 28. februārim.
Katram plāna gada atjauninājumam ECHA piemēros pakāpenisku atlases un
sakārtošanas procedūru. 2012. gadā kā augsta prioritāte saglabāsies pieņemtā 2011.
gada CoRAP atlases kritēriju uzlabošana un īstenošana. CoRAP kandidātvielu atlase
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balstīsies uz IT prioritātes noteikšanas rīku, kas 2012. gada tiks pastāvīgi uzlaboti,
izmantošanu. Gan atlasei, gan klasificēšanai būs nepieciešams ievērojams ekspertu un
manuāls darbs, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentāciju, ko atlasīs ar IT rīkiem.
Līdzīgas ekspertu konsultācijas būs nepieciešams, lai izstrādātu attaisnojuma
dokumentus jaunu CoRAP kandidātvielu atlases pamatošanai. ECHA nodrošinās arī
atbilstošu vispārējās CoRAP attīstības savstarpējo sasaisti ar citiem procesiem, kā
rezultātā var tikt izveidoti (Kopienas mēroga) riska pārvaldības pasākumi (licencēšana,
ierobežošana, KM).
Sadarbība ar dalībvalstīm un CoRAP ikgadējā atjaunināšana ietvers sadarbību ar MSCA,
lai panāktu nepieciešamo sinerģiju atlases un klasificēšanas procesā.
Vielu vērtēšanas process
Visā vielu vērtēšanas procesā ECHA pildīs arī koordinatora pienākumus. Pēc pirmā
CoRAP publicēšanas līdz 2012. gada 28. februārim MSCA sāks savu attiecīgo
vērtēšanas darbu. Tā kā šī ir pirmā reize, kad tiek izpildīts šis process, MSCA, iespējams,
būs nepieciešams atbalsts un apmācība, lai varētu paveikt šo darbu. Arī 2012. gadā
ECHA sniegs atbalstu šajā jomā. ECHA kopā ar MSCA noteiks atbilstošus procesa soļus
un nodrošinās nepieciešamo veidlapu pieejamību darba reģistrēšanai, kā arī
norādījumus. 2012. gadā vielu vērtēšanas process tiks pilnībā realizēts praksē, un kopā
ar MSCA, izmantojot pragmatisku un efektīvu dialogu, tiks noteikti turpmākie procesa
uzlabojumi. Balstoties uz MSCA 2011. gadā norādīto veiktspēju, aplēses liecina, ka 2012.
gadā varētu veikt aptuveni 40 vielu vērtēšanu. ECHA darbsemināra par vielu vērtēšanu,
kas notika 2011. gada maijā, laikā MSCA izteica vēlēšanos saņemt juridisko un zinātnisko
atbalstu MSCA personālam paredzētu specializētu semināru un apmācību veidā, īpaši
2012. gadā, kas ir pirmais gads, kad tiek īstenots šis jaunais process.
Vielu vērtēšanas rezultātā MSCA var ierosināt lēmumprojektu, kurā noteiktas informācijas
prasības, lai noskaidrotu konstatētās bažas. Līdzīgi kā dokumentācijas izvērtēšanas
gadījumā lēmuma pieņemšanas procesā ir iesaistītas visas 27 dalībvalstis un arī
dalībvalstu komiteja, ja dalībvalstis ierosina grozījumus ziņojuma iesniedzējas dalībvalsts
lēmumprojektā. Tomēr galarezultātā gadījumos, kad MSC pastāv vienprātība, galīgo
lēmumu pieņem ECHA. Ja vienprātības nav, lēmumu pieņem Komisija. Tāpēc ECHA
centīsies nodrošināt, lai lēmumprojektu par informācijas prasībām sagatavošana tiktu
pabeigta tiesību aktos noteiktajos termiņos un lai tie būtu zinātniski konsekventi un
juridiski pareizi. ECHA darbosies kā katalizators attiecībā uz šīm pirmajām 40 vielām,
kuru apstrādi var veikt MSCA. Aplēses liecina, ka rezultātā varētu tikt sagatavoti līdz 40
ziņojumi un 30 lēmumprojekti, kas ECHA būs jāpārbauda attiecībā uz to juridisko un
zinātnisko konsekvenci.
Turklāt ECHA arī koordinēs vielu vērtēšanas procesu administratīvā ziņā. Tas cita starpā
ietvers individuālu pakalpojumu līgumu slēgšanu starp ECHA un MSCA (esošā
pamatlīguma ietvaros); vielu vērtēšanas uzdevumu, kas jāveic un jādokumentē MSCA,
nozīmēšanu; un ECHA nosūtīto rēķinu apstrādi. Atsevišķos gadījumos paredzēta 25% no
kopējās summas priekšapmaksa pēc pakalpojumu līguma parakstīšanas.
ECHA ir atbildīga arī par vielu vērtēšanas rezultātu paziņošanu reģistrētājiem un
sabiedrībai. CoRAP vielu atlases kritēriji un pieņemtais CoRAP saraksts tiks publicēts
2012. gadā.
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2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Ir sagatavoti zinātniski un juridiski pamatoti lēmumprojekti par dokumentācijas
izvērtēšanu atbilstīgi juridiskajām prasībām un daudzgadu plānam.
2. ECHA ir nodrošinājusi efektīvu vielu vērtēšanas uzsākšanu, publicējot pirmo
CoRAP, un ir nodrošinājusi atbilstošu MSCA, kas veic faktisko vērtēšanas darbu,
koordinēšanu un atbalstu.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
veikto
atbilstības
pārbaužu
procentuālā daļa
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
izskatīto testēšanas priekšlikumu
procentuālā daļa
Pabeigto
atbilstības
pārbaužu
procentuālā daļa, lai sasniegtu 5%
mērķi attiecībā uz lielākās tonnāžas
diapazona dokumentāciju, kas
iesniegta līdz 2010. gada termiņam.
Dalībvalstu komitejas vienprātīgi
pieņemto
lēmumprojektu
procentuālā daļa
MSCA apmierinātība ar ECHA
atbalstu vielu izvērtēšanai.

Mērķis 2012.
gadā
100 %

Kontroles līdzekļi un
biežums
Mēneša iekšējā atskaite

100 %

Mēneša iekšējā atskaite

35 %

Ceturkšņa iekšējā atskaite

90 %

Mēneša iekšējā atskaite

Augsta

Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti







Pārbaudīti 360 testēšanas priekšlikumi un sagatavoti lēmumprojekti.
Pabeigtas 250 atbilstības pārbaudes.
Pirmais CoRAP publicēts līdz 2012. gada 28. februārim.
Dalībvalstis uzsākušas līdz 40 vielu vērtēšanu atbilstīgi CoRAP, lai vērtēšanu
varētu pabeigt atbilstīgi juridiski noteiktajam termiņam (2013. gada februāris), un
ECHA sekmīgi vada un koordinē šo procesu.
REACH 54. panta ziņojums par vērtēšanu tiks publicēts līdz 2012. gada 28.
februārim.
Saziņa un mijiedarbība ar nozari, lai sagatavotos nākamajam reģistrācijas
termiņam.
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3. pasākums: Riska pārvaldība
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Licencēšana
Licencēšanas procesa atbilstīgi mērķis saskaņā ar REACH ir nodrošināt labu iekšējā
tirgus funkcionēšanu, vienlaicīgi nodrošinot, ka risks, ko rada īpaši bīstamas vielas
(SVHC), tiek pienācīgi kontrolēts, un ka šīs vielas tiek pakāpeniski aizvietotas ar
piemērotām alternatīvām, ja tās ir ekonomiski un tehniski pieņemamas.
Īpaši bīstamo vielu (SVHC) noteikšana un XIV pielikuma ieteikumi
Lai izpildītu politikas mērķus, par kuriem paziņoja Eiropas Komisijas vicepriekšsēdētājs un
rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajani un vides komisārs Janez
Potočnik vizītes ECHA laikā 2010. gada martā, 2012. gadā ECHA ir jāsaņem vairāk kā
60 3 dokumentācijas komplekti. ECHA turpinās pildīt savu apņemšanos sniegt atbalstu
Komisijai, lai noteiktu labākos iespējamos kandidātus, un sagatavos vismaz piecus
dokumentācijas komplektus.
SVHC dokumentācijas apstrādes rezultātā līdz gada vidum un tieši pirms gada beigām
tiks veikti kandidātvielu saraksta atjauninājumi. ECHA turpinās arī nodrošināt dalībvalstīm
rīkus un līdzekļus viņu darba saistībā ar SVHC koordinēšanai un nodrošināt apmācību un
cita veida atbalstu, sagatavojot XV pielikuma dokumentāciju par SVHC, ar mērķi
nodrošināt labas kvalitātes dokumentācijas iesniegšanu no pēc iespējas vairāk
dalībvalstīm. Turklāt ECHA sniegs atbalstu dalībvalstīm, nosakot vielas, kas rada SVHC
līdzvērtīgas bažas (piemēram, endokrīno sistēmu noārdošas un PBT līdzīgas vielas un
iespējamas vielas ar sensibilizējošām īpašībām).
2012. gadā ECHA uzsāks jaunu prioritāšu noteikšanas procesu, kā rezultātā tiks
sagatavots jauns ieteikums par vielu iekļaušanu REACH XIV pielikumā (to vielu saraksts,
uz kurām attiecas licencēšana jeb "licencējamo vielu saraksts"), kas tiks iesniegts
Komisijai līdz 2012. gada beigām.
Licenču pieteikumi
ECHA plāno līdz 2012. gada beigām saņemt līdz 30 licencēšanas pieteikumus, ņemot
vērā, ka pēdējie pieteikumu iesniegšanas termiņi par pirmajām piecām licencējamo vielu
saraksta vielām ir laikposmā no 2013. gada februāra līdz augustam. Lai gan ECHA ir
plānojusi šo pieteikumu saņemšanu, ir skaidrs, ka, līdzīgi kā saistībā ar pirmajiem vielu
reģistrācijas pieteikumiem, iesniedzēji, ECHA un arī ieinteresētās personas "mācīsies
darot". Tāpēc, pamatojoties uz pieteicēju paziņojumiem, ECHA plāno sniegt pieteicējiem
iespēju pieprasīt informācijas sesiju, lai saņemtu skaidrojumus par atlikušajiem
tehniskajiem jautājumiem, kas attiecas uz pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Īpašs izaicinājums būs sagatavošanās, lai apstrādātu pieaugošo pieteikumu skaitu, sākot
ar 2013. gadu, un pakāpeniski izveidotu IT (darbplūsmas) sistēmu. Kopumā galvenais
ECHA, tostarp tās Komiteju, izaicinājums ir sekmīgi apstrādāt šos pieteikumus un
sagatavot augstas kvalitātes slēdzienus, kas var efektīvi atbalstīt Komisijas lēmumu
pieņemšanu par licenču piešķiršanu vai atteikšanu.

3

Šis skaits tiks pārbaudīts pēc galīgā lēmuma par iekļaušanu kandidātvielu sarakstā decembrī.
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Ierobežojumi
REACH paredzēts ierobežojumu noteikšanas process, lai regulētu noteiktu vielu
ražošanu, laišanu tirgū vai izmantošanu, ja tās rada nepieņemamu risku veselībai vai
videi. Ierobežojums ir paredzēts kā "drošības tīkls", lai pārvaldītu riska veidus, ko
atbilstoši nekontrolē nozare vai nerisina, izmantojot citus REACH procesus.
Ja tas tiks prasīts, ECHA sniegs tehnisko atbalstu Komisijai lēmumu par pirmajiem
četriem ierobežošanas dokumentiem 4 , par kuriem RAC un SEAC atzinumi Komisijai tika
nosūtīti 2011. gadā, pieņemšanā.
ECHA sniegs atbalstu Komisijai, lai noteiktu labākās iespējamās vielas, par kurām ECHA
sagatavos ierobežošanas dokumentus. Pēc Komisijas pieprasījuma ECHA 2012. gadā
sagatavos vismaz vienu XV pielikuma ierobežošanas dokumentu vai pabeigs tā
sagatavošanu.
ECHA plāno strādāt pie diviem līdz četriem atzinumiem par XV pielikuma ierobežošanas
dokumentiem. Tie tiks iesniegti Komisijai 2012. un 2013. gadā. Tomēr tas ir atkarīgs no
XV pielikuma ierobežošanas dokumentu, kas saņemti 2011. gadā, skaita 5 . ECHA
sekretariāts turpinās vajadzīgajā laikā sniegt kvalitatīvu atbalstu RAC un SEAC atzinumu
izstrādē.
Citas darbības, kas saistītas ar riska pārvaldību
ECHA turpinās pilnveidot zināšanas par sociāli ekonomiskās analīzes praktisko
pielietošanu. Būs pieejami 2011. gadā uzsākto projektu rezultāti par gatavību maksāt un
alternatīvu vielu lietošanas izmaksām, kā arī pēc kvalitātes/invaliditātes koriģēto dzīves
gadu aplēses, un notiks to izplatīšana un apspriešana ar attiecīgajām ieinteresētajām
pusēm. Papildus tam ECHA sniegs turpmāku atbalstu, lai izvēlētos labākās riska
pārvaldības iespējas attiecībā uz SVHC un citām vielām, kam nepieciešama riska
pārvaldība.
ECHA turpinās izstrādāt pieejas REACH procesos iegūtās informācijas caurskatīšanai, lai
noteiktu potenciālās bažas un turpmākas riska pārvaldības nepieciešamību. Tas ietvers
informācijas, kas attiecas uz vielām izstrādājumos, pārbaudi un vispārēju kritēriju izstrādi,
lai noteiktu, kad ir nepieciešams apsvērt turpmākus riska pārvaldības pasākumus īpaši
bīstamām vielām (XIV pielikums), ko lieto (importētos) izstrādājumos. Balstoties uz 2011.
gadā aizsākto darbu, ECHA turpinās attīstīt sistēmu ierobežošanas vajadzību un citu
riska pārvaldības darbību noteikšanai ar mērķi apspriest to ar dalībvalstīm un Komisiju
2012. gada pirmajā ceturksnī.
2012. gadā ECHA turpinās atbalstīt nozari (reģistrētājus un arī pakārtotos lietotājus),
uzlabojot spēju sagatavot labas kvalitātes iedarbības scenārijus (ES), kas jāiekļauj
ķīmiskās drošības pārskatos (CSR) un drošības datu lapās (SDS) un kurus var īstenot
praksē, lai nodrošinātu ķimikāliju lietošanas drošumu. Jo īpaši tiks veikts darbs, lai
izstrādātu drošu metodoloģiju un piemērus vielām, ko lieto maisījumos un plaša patēriņa
4

Šie priekšlikumi ir saistīti ar 1) dimetilfumarāta lietošanu apstrādātos izstrādājumos, 2) svinu un tā
savienojumiem rotaslietās, 3) fenildzīvsudraba savienojumu ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu 4)
dzīvsudraba laišana tirgū un lietošana sfigmomanometros un citās mērierīcēs veselības aprūpē un
citām profesionālām vai rūpnieciskām vajadzībām.
5
Dokumenta sagatavošanas laikā Dānija ir iesniegusi XV pielikuma ziņojumu par četriem
klasificētiem ftalātiem, un Komisija ir norādījusi, ka tā lūgs ECHA sagatavot XV pielikuma
ierobežošanas ziņojumus par trim vielām.
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izstrādājumos, kā arī kā dzīves cikla un atkritumu cikla stadijas. ECHA izstrādās/uzlabos
savu pierādījumu bāzi, ko izmantot par pamatu atbalsta sniegšanai nozarei (reģistrētājiem
un arī pakārtotajiem lietotājiem), sistemātiskāk pārskatot pieejamos CSR un SDS.
ECHA veicinās iniciatīvas, piemēram, seminārus un apmācības, lai uzlabotu ieinteresēto
pušu informētību un iespējas attiecībā uz ES jautājumiem, un arī lai veicinātu saziņu un
informācijas apmaiņu nozares un iestāžu starpā par efektīvu ES principu īstenošanu. Šajā
sakarā svarīga loma būs ECHA-ieinteresēto pušu tīklam informācijas apmaiņai par
iedarbības scenārijiem , kas tika izveidots 2011. gadā.
ECHA izskatīs iespējas sadarboties ar citām organizācijām un komitejām, lai noteiktu
REACH iedarbības scenārija efektīvas īstenošanas iespējas saistībā ar citiem
tiesiskajiem regulējumiem, jo īpaši strādājošo, patērētāju un vides aizsardzības jomās un
īpašos rūpniecības sektoros.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Visa dokumentācija, kas attiecas uz licencēšanu un ierobežošanas procesiem, ir
sagatavota un apstrādāta
atbilstoši augstai zinātniskajai, tehniskajai un
juridiskajai kvalitātei atbilstīgi standarta pieejai un procedūrām, kas pieņemtas
ECHA, un tiesību aktos noteiktajos termiņos un atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
2. Nozare, dalībvalstis un Komisija saņem labāko iespējamo zinātnisko un tehnisko
atbalstu un konsultācijas, lai noteiktu vielas, kam nepieciešama turpmāka riska
pārvaldība, un noteiktu labāko riska pārvaldības pieeju, tostarp iedarbības
scenāriju izmantošanas turpmāku attīstību.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādātās SVHC dokumentācijas
procentuālā daļa
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādātās
ierobežošanas
dokumentācijas procentuālā daļa
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādāto
licenču
pieteikumu
procentuālā daļa
Komisijas, dalībvalstu kompetento
iestāžu, ECHA komiteju un citu
ieinteresēto personu apmierinātība
ar sniegtā zinātniskā, tehniskā un
administratīvā atbalsta kvalitāti

Mērķis 2012.
gadā
100 %

Kontroles līdzekļi un
biežums
Mēneša iekšējā atskaite

100 %

Mēneša iekšējā atskaite

100 %

Mēneša iekšējā atskaite

Augsta

Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti


Publicēti divi sarakstā iekļaujamo kandidātu vielu sarakstu atjauninājumi.
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Balstoties uz pieejamās informācijas par vielām pārbaudi, ir noteiktas vielas
turpmākam darbam pie riska pārvaldības, atlasītām vielām ir pabeigta RMO
analīze.
Pēc Komisijas lūguma sagatavoti pieci XV pielikumā paredzētās dokumentācijas
komplekti par īpaši bīstamām vielām.
Ir sagatavots jauns ieteikums par SVHC vielu iekļaušanu licencējamo vielu
sarakstā (XIV pielikumā).
Pēc Komisijas lūguma ir sagatavota vismaz viena XV pielikuma ierobežošanas
dokumentācija un iesniegta Komitejām atzinuma izstrādāšanai.
Kritēriju izstrāde, lai pieprasītu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem reģistrēt
vielas izstrādājumos, un pieejas izstrāde, lai secinātu, vai XIV pielikuma vielas
izstrādājumos rada nepieņemamu risku.
Ir izveidota datu bāze vai cita informācija par alternatīvu vielu lietošanas
izmaksām.
Dalībvalstīm ir organizēti mācību pasākumi, darbsemināri un sniegtas
konsultācijas, lai palīdzētu tām izpildīt to uzdevumus, gatavojot XV pielikumā
paredzēto dokumentāciju un izskatot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos
komentārus.
Praktiski iedarbības scenāriju piemēri i) vielām dažādos dzīves cikla posmos un ii)
vielām, ko lieto patērētāji un maisījumiem, tostarp ieteikumi, kā risināt PL īpašās
vajadzības.
Ir organizētas divas līdz trīs ECHA-ieinteresēto pušu tīkla informācijas apmaiņai
par iedarbības scenārijiem sanāksmes.
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4. pasākums: Klasifikācija un marķēšana (KM)
1. Galvenie uzdevumi 2012. gadā
Priekšlikumu apstrāde harmonizētai klasificēšanai un marķēšanai (CLH)
Harmonizētās klasificēšanas un marķēšanas process nodrošina, ka noteiktām vielām ir
pareizi noteikta klasifikācija un tā ir harmonizēta ES līmenī. Dalībvalstu kompetentās
iestādes (MSCA) var iesniegt priekšlikumus harmonizētai klasificēšanai un marķēšanai
(CLH priekšlikums) attiecībā uz vielām, kas ir KMR, kairina elpceļus un atsevišķos
gadījumos attiecībā uz vielām ar citu bīstamu ietekmi, kā arī pamatojumu, kāpēc
nepieciešama rīcība Kopienas līmenī Papildus tam ražotāji, importētāji un pakārtotie
lietotāji var iesniegt CLH priekšlikumus MSCA par tādām vielu bīstamības klasēm, kam
nepastāv harmonizēti ieraksti. ECHA saņēma pirmos šādu CLH priekšlikumu no nozares
2010. gadā.
Attiecībā uz aktīvajām vielām augu aizsardzības līdzekļos (PPP) un biocīdu produktos
tiek prasīta pilnīga KM harmonizācija. ECHA turpinās sadarbību ar Eiropas Pārtikas
nekaitīguma aģentūru (EFSA), Komisiju un MSCA un turpinās centienus, lai saskaņotu
licencēšanas procesu aktīvajām vielām PPP ar klasificēšanas un marķēšanas
harmonizācijas procesu.
ECHA paredz, ka katru gadu tiks iesniegti aptuveni 60 priekšlikumi. Tā kā procesa
pabeigšanai bieži būs nepieciešams ilgāks laiks par 18 mēnešiem, priekšlikumu skaits
dažādos procesa posmos būs aptuveni 150. Tiek paredzēts, ka šis skaits pirmo reizi tiks
sasniegts 2012. gada laikā. Lai sekmīgi izpildītu pieaugošo darba apjomu, nepieciešams
būtisks resursu palielinājums, kā arī efektivitātes uzlabojumi.
Klasifikācijas un marķēšanas saraksts (KM saraksts)
Klasifikācijas un marķēšanas saraksta galvenais mērķis ir veicināt vienošanos uzņēmumu
starpā par to vielu atbilstošu klasifikāciju un marķēšanu. Klasifikācijas un marķēšanas
sarakstā ir informācija par bīstamajām vielām, kas laistas ES tirgū. Tajā apkopotas vielas,
kuras klasificējuši paši ražotāji un importētāji, kā arī vielas, attiecībā uz kurām pastāv
harmonizēta (juridiski saistoša) klasifikācija (CLP VI pielikums). Sarakstā būs iekļauti arī
gadījumi, kad iesniegtas atšķirīgas klasifikācijas par vienu un to pašu vielu. CLP regula
nosaka prasību ražotājiem un importētājiem pielikt visas pūles, lai vienotos par ierakstu
sarakstā, izņemot gadījumus, kad pastāv pamatots iemesls atšķirīgai klasifikācijai.
2011. gada laikā ECHA būs publicējusi pirmo publiskā saraksta versiju. Publicējot šos
datus, konfidencialitātes ierobežojumu dēļ ECHA nevarēs atklāt informāciju par ražotāju
un importētāju identitāti. Tāpēc ECHA būs nepieciešams izstrādāt citus mehānismus, lai
ļautu ražotājiem un importētājiem sazināties savā starpā un vienoties par klasifikāciju.
ECHA analizēs problēmas apmērus 2011. gadā un uzsāks tās mazināšanas pasākumus,
kur iespējams. Darbs tiks turpināts 2012. gadā.
2012. gadā KL saraksts tiks atjaunināts un uzlabots. Lai gan līdz tam laikam būs saņemta
lielākā daļa paziņojumu, paredzams, ka saraksts tiks papildināts ar vēl vairākiem
tūkstošiem jaunu paziņojumu katru gadu. Saraksta uzturēšana un atjaunināšana būs
pastāvīgs darbs.
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Lūgumu par alternatīvu ķīmisko nosaukumu izmantošanu izvērtēšana
Noteiktos apstākļos uzņēmumi var lūgt atļaut izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu
vielai maisījumā marķējumā un drošības datu lapā, lai aizsargātu konfidenciālu
komercinformāciju. ECHA ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu, ja maisījumi ir klasificēti,
marķēti un iepakoti atbilstīgi CLP regulai. Katrs pieteikums ir jāizvērtē, un lēmums par to
jāpieņem sešu nedēļu laikā.
ECHA uzsāka šo procesu 2011. gadā, un šī dokumenta sagatavošanas brīdī nav
pieredzes, kas ļautu noteikt precīzas aplēses par to, cik daudz lūgumu varētu tikt iesniegti
ECHA katru gadu. Turklāt pieteicēji var izvēlēties, vai iesniegt šādus lūgumus ECHA, vai
dalībvalstu kompetentajām iestādēm gadījumos, ja tie vēlas izmantot "veco" klasifikāciju
atbilstīgi Bīstamo preparātu direktīvai, kas rada papildu neskaidrību. Plānošanas nolūkā
ECHA pieņem, ka 2012. gadā tiks pieņemti aptuveni 50 lēmumi.
Konsultējoties ar MSCA un ieinteresētajām personām, ECHA veiks pētījumu par
informācijas paziņošanu sabiedrībai par vielu un maisījumu drošu lietošanu un papildu
informācijas par marķējumu potenciālo nepieciešamību.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Visa dokumentācija, kas attiecas uz harmonizēto KM procesu, ir apstrādāta
atbilstoši augstai zinātniskajai, tehniskajai un juridiskajai kvalitātei atbilstīgi
standarta pieejai un procedūrām, kas pieņemtas ECHA, un juridiski noteiktajos
termiņos vai atbilstoši juridiski noteiktajiem mērķiem.
2. Visi alternatīvu ķīmisko nosaukumu lietošanas lūgumi ir apstrādāti juridiski
noteiktajā termiņā.
3. Klasifikācijas un marķējuma saraksts tiek uzturēts un regulāri atjaunināts.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādāto KM harmonizēšanas
priekšlikumu
procentuālais
daudzums
Tiesību aktos noteiktajā termiņā
apstrādāto
alternatīvo
ķīmisko
nosaukumu izmantošanas lūgumu
procentuālais daudzums
Ieinteresēto pušu apmierinātība ar
klasifikācijas
un
marķējuma
sarakstu.
Komisijas, MSCA, RAC un citu
ieinteresēto personu apmierinātība
ar sniegtā zinātniskā, tehniskā un
administratīvā atbalsta kvalitāti

Mērķis 2012.
gadā
100 %

Kontroles līdzekļi un
biežums
Ceturkšņa iekšējā atskaite

100 %

Ceturkšņa iekšējā atskaite

Augsta

Gada apsekojums

Augsta

Gada apsekojums
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3. Būtiskākie rezultāti







Savlaicīga un augsta zinātniskās kvalitātes atbalsta nodrošināšana gan
priekšlikumu par harmonizēto KM iesniedzējiem, gan RAC un tās referentiem
atzinumu sagatavošanai, un zinātniskā pamatojuma dokumentu nodrošināšana
šādiem priekšlikumiem.
Uzlabotu un atjauninātu KL saraksta versiju publicēšana.
Saziņas platformas īstenošana, ko izmantos vienas un tās pašas vielas paziņotāji
un reģistrētāji ar mērķi harmonizēt šīs vielas klasifikāciju un marķēšanu.
50 lēmumi par lūgumiem izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu.
Ziņojums par pētījumu par informācijas paziņošanu sabiedrībai par vielu un
maisījumu drošiem lietošanas veidiem un iespējamo papildu informācijas
nepieciešamību marķējumā.
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5. pasākums: Konsultācijas un palīdzība, ko nodrošina vadlīnijas un palīdzības
dienests
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Palīdzības dienests
ECHA palīdzības dienests sniedz autoritatīvas konsultācijas tiem, kam ir noteiktas
saistības atbilstīgi REACH un CLP regulai. Tas ietver konsultācijas par REACH un CLP
pienākumiem, atbalstu ECHA IT rīku (piemēram, IUCLID un REACH-IT) lietotājiem un
informāciju par atsevišķiem ECHA iesniedzamajiem dokumentiem.
ECHA nodrošina REACH un CLP palīdzības dienesta tīkla (HelpNet) sekretariātu.
HelpNet atbalsta valstu REACH un CLP palīdzības dienestus, lai veiktu apmaiņu ar
paraugpraksi attiecībā uz palīdzības dienestu darbību, lai nonāktu pie kopīgas izpratnes
par REACH un CLP īstenošanu, un lai iepazītos ar ECHA IT rīkiem nozares lietotājiem.
HelpNet mērķis ir harmonizēt atbildes uzņēmumiem, sniedzot aktuālu informāciju par
REACH un CLP īstenošanu, apspriežot sarežģītus jautājumus HelpNet Exchange un
vienojoties par REACH un CLP bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ), kas publicējami
ECHA tīmekļa vietnē.
2012. gadā ECHA palīdzības dienests dos savu ieguldījumu ECHA sagatavošanās darbā
2013. gada reģistrācijas termiņam, bet arī atbalstīs valstu palīdzības dienestu aktivitātes,
lai uzlabotu informētību par nākamajiem REACH un CLP pienākumiem. HelpNet
sekretariāts 2012. gadā organizēs divas HelpNet vadības grupas sanāksmes, vienu no
tām apvienojot ar darbsemināru, sniedzot praktiskas apmācības iespēju ar ECHA IT
rīkiem, un vairākus apmācību tiešsaistes seminārus.
ECHA palīdzības dienests plāno arī 2012. gadā saņemt individuālus un saliktus
jautājumus par licencēšanu, ņemot vērā, ka pirmais termiņš licencēšanas pieteikumu
iesniegšanai ir 2013. gada sākumā.
Paredzams, ka būs arī jautājumi par datu izplatīšanu publiskajā KM sarakstā. Sagaidāms,
ka vielu pārmarķēšanas un pārpakošanas termiņš 2012. gada 1. decembrī un SDS
atjauninājumi izraisīs jautājumus ECHA palīdzības dienestam. Kā svarīgs uzdevums
saglabājas IUCLID atbalsts, jo sagaidāms, ka šī gada laikā kļūs pieejamas jaunās versijas
(1. ceturksnī 5.4 un 2. ceturksnī 5.5) kopā ar attiecīgajiem visu spraudņu
atjauninājumiem. Turklāt pēc jauno IUCLID versiju nākšanas klajā tiks atjaunināta
REACH-IT; tiks iekļauti jauni dokumentācijas iesniegšanas veidi nozares lietotājiem un
MSCA. Kļūs pieejamas arī jaunas funkcijas MSCA.
Vadlīnijas
ECHA palīdz nozarei un MSCA izpildīt savus pienākumus atbilstīgi REACH un CLP
regulām un nodrošināt ķimikāliju lietošanas drošumu. Šajā sakarā tās vadlīnijas sniedz
precīzu un autoritatīvu atsauces ietvaru.
Galvenais izaicinājums 2012. gadā būs konsolidēt 2011. gadā uzsākto darbu, kas
savlaicīgi jāpabeidz līdz 2013. gada REACH reģistrācijas termiņam, lai būtu noderīgs
visiem reģistrētājiem kopumā un jo īpaši MVU.
ECHA plāno "iesaldēt" vadlīnijas par reģistrāciju, vielu identifikācijas datu kopīgu
lietošanu un CLP regulu vēlākais sešus mēnešus pirms termiņa, lai nodrošinātu, ka tie,
kam noteikti pienākumi, var strādāt, pamatojoties uz stabiliem vadlīniju dokumentiem, lai
ievērotu 2013. gada reģistrācijas termiņu. Turklāt vadlīnijas par informācijas prasībām un
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ķīmiskās drošības novērtēšanu tiks saskaņotas ar IT-rīka Chesar attīstību un REACH un
CLP regulu grozījumiem.
Tiks pastāvīgi uzlaboti procesi atsauksmju informācijas saņemšanai no attiecīgajām
ieinteresētajām pusēm un vadlīniju lietotājiem, lai uzlabotu ievadinformāciju vadlīniju
atjauninājumiem vai jauniem vadlīniju dokumentiem.
Tiks nodrošināta arī esošo vadlīniju saskaņošana ar jaunajiem attīstības virzieniem
saistībā ar nanomateriālu izvērtēšanu un citiem attiecīgiem aspektiem. Pamatojoties uz
rezultātiem, kas iegūti REACH īstenošanas projektos (RIPoN), nozīmīgos pētniecības
projektos, atbilstošas kvalitātes un noderības starptautiskā sadarbībā, kas izveidojusies
Komisijas darba rezultātā, un citos būtiskos jauninājumus saistībā ar nanomateriāliem,
ECHA atjauninās attiecīgās vadlīnijas, piemēram, par informācijas prasībām un ķīmiskās
drošības novērtējumu nanomateriāliem.
Attiecībā uz informācijas prasībām ECHA vadlīnijas tiek veidotas atbilstīgi tiesību aktiem
ar mērķi sniegt uzticamu un augstas kvalitātes informāciju, lai nodrošinātu vielu lietošanas
drošumu, vienlaicīgi samazinot nepieciešamību veikt papildu testēšanu ar dzīvniekiem.
Šajā ziņā ar attiecīgo vadlīniju grozījumiem tiks panākts papildu uzlabojums.
2012. gadā ECHA meklēs jaunus veidus, kā uzlabot vadlīniju pieejamību visām
ieinteresētajām pusēm, pabeidzot vadlīniju tīmekļa vietnes pārveidošanu un vienkāršojot
vadlīnijas, kur tas praktiski iespējams. ECHA turpinās sagatavot tā dēvētās "kvazi
vadlīnijas" (kas ietver bieži uzdotos jautājumus, informatīvās lapas, vadlīnijas, praktiskos
ceļvežus un jaunas tīmekļa vietnes konkrētiem REACH un CLP procesiem), REACH
navigācijas rīku un REACH terminoloģijas datu bāzi (ECHA term) 22 Kopienas oficiālajās
valodās.
Mācības par REACH
ECHA ārējo mācību mērķi ir nodrošināt augstas kvalitātes apmācību valstu REACH un
CLP palīdzības dienestiem, lai tie varētu atbildēt uz jautājumiem un veicināt kopīgu
izpratni par REACH un CLP regulām. Mācības sniedz atbalstu MSCA, jo īpaši saistībā ar
ECHA IT rīku, piemēram, REACH-IT un IUCLID5, lietošanu. Turklāt mācības sniedz
atbalstu arī dalībvalstu izpildes iestāžu inspektoriem RIPE lietošanā. Mācības tiek
nodrošinātas arī trešajām valstīm un šajās valstīs, taisnīgi un pārskatāmi risinot šādus
pieprasījumus.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Nozare saņem savlaicīgu un efektīvu palīdzības dienesta atbalstu, kā arī augstas
kvalitātes vadlīniju dokumentus, lai pildītu tās pienākumus saskaņā ar REACH un
CLP.
2. Ir sniegts atbalsts REACH un CLP ieviešanai ES/EEZ dalībvalstīs, organizējot
instruktoru mācības.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2012. gadā

Palīdzības dienestam iesniegto atbildēto
jautājumu, uz kuriem sniegta atbilde
noteiktajā termiņā
(15
darbdienas)
procentuālā daļa.
Apmierinātība ar palīdzības dienesta
pakalpojumu, kas sniegti ieinteresētajām
personām, kvalitāti.
To FAQ atjauninājumu skaits, par kuriem
panākta vienošanās ar HelpNet un kas
publicēti tīmekļa vietnē.
To vērtējuma atbilžu procentuālā daļa,
kuras ECHA jautājuma iesniedzēja
noteiktajā
termiņā
sniegusi
uz
jautājumiem,
ko
iesnieguši
valstu
palīdzības dienesti, izmantojot HelpEx.
Saskaņā ar plānu tīmekļa vietnē publicēto
vadlīniju dokumentu procentuālā daļa.
Vadlīniju lietotāju vērtējumā paustā
apmierinātība.
Apmierinātība
ar
REACH
mācību
pasākumu kvalitāti.

80 %

Kontroles līdzekļi un
biežums
Darbības mērķa
atskaite/ mēneša
atskaite

Augsta

Gada apsekojums

Vismaz 3

Gada pārskats

80 %

Darbības mērķa
atskaite/ mēneša
atskaite

80 %

Gada pārskats

Augsta

Gada apsekojums

Augsta

Dalībnieku vērtējums/
gada pārskats

3. Būtiskākie rezultāti
Palīdzības dienests
 7000 individuālas un kolektīvas atbildes uz jautājumiem, ko uzdevuši nozares
uzņēmumi un valstu palīdzības dienesti.
 Organizētas divas HelpNet vadības grupas tikšanās.
 Organizēti divi mācību pasākumi valstu palīdzības dienestiem REACH un CLP
jautājumos.
 3 REACH un CLP FAQ atjauninājumi.
Vadlīnijas
 Vadlīniju, kuru izstrāde sākta 2011. gadā, pabeigšana:
o IR&CSA (tostarp R.7 nodaļa, R.9 nodaļa un E daļa) (attiecas uz
licencēšanas pieteikumiem)
o Vadlīnijas par reģistrāciju
o Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu
o Vadlīnijas par dokumentācijas un vielu izvērtēšanu
o Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu (attiecas uz
licencēšanas pieteikumiem).


Vadlīniju atjaunināšanas projekti, kas jāuzsāk 2012. gadā
o IR&CSA (tostarp R.6 nodaļa par nanomateriāliem)
o Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu (sensibilizējošs apdraudējums)
o Vadlīnijas par CLP dokumentācijas sagatavošanu (specifikācijas nozares
dokumentācijas iesniedzējiem).

- 28 -

Mācības REACH un CLP jautājumos
 Gada darba programma par ārējām mācībām REACH un CLP jautājumos.
 Mācības valstu palīdzības dienestiem, MSCA, ieviešanas iestādēm un ārējām
ieinteresētajām pusēm atbilstīgi gada darba programmai attiecībā uz mācībām
REACH un CLP jautājumos.
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6. pasākums: Zinātniskie IT rīki
1. Galvenie uzdevumi 2012. gadā
REACH un CLP regulas skar ievērojamu skaitu uzņēmumu - REACH-IT ir reģistrētas
vairāk nekā 70 000 juridisku personas - un tajās noteikta prasība iesniegt, apstrādāt
milzīgu daudzumu datu, kā arī veikt apmaiņu ar šiem datiem nozares un iestāžu starpā
ļoti īsā laikposmā. Tāpēc ECHA ir jābūt Aģentūrai, kuras darbības pamatā ir IT, un
Aģentūras veiksmes atslēga ir savlaicīga pilnībā funkcionālu IT sistēmu nodrošināšana,
lai tās varētu izmantot nozare, dalībvalstis un arī pati Aģentūra.
Galvenais uzdevums 2012. gadā būs nodrošināt, lai gan nozarei, gan ECHA būtu
nodrošinātas labākās iespējamās funkcijas 2013. gada reģistrācijas termiņam. Tas
nozīmē REACH-IT, IUCLID un Chesar turpmāku attīstību 2012. gadā. REACH-IT arī
turpmāk būs Aģentūras svarīgākā lietojumprogramma, un to nepieciešams pastāvīgi
uzlabot. Visas būtiskās izmaiņas, kas attiecas uz 2013. gada reģistrācijas termiņu, ir
jāievieš REACH-IT pirms 2012. gada beigām, lai nozarei būtu nodrošināta stabilizēta
sistēma, ar ko tā varētu iepazīties.
Paralēli tam REACH-IT tiks veidota, lai tā kļūtu par vienīgo dokumentācijas iesniegšanas
ECHA punktu. Citiem vārdiem sakot, ECHA mērķis ir panākt, lai līdz 2012. gada beigām
visa Aģentūrai iesniegtā dokumentācija, tostarp dalībvalstu priekšlikumi par īpaši
bīstamām vielām, ierobežojumiem vai harmonizēto klasifikāciju un marķēšanu, nozares
licencēšanas pieteikumi, un arī pakārtoto lietotāju ziņojumi par licencētiem lietošanas
veidiem tiktu iesniegti ar REACH-IT. Tas nozīmē, ka šī lietojumprogramma kļūst par
vienoto saziņas centru, kā arī Aģentūras maksājumu pārvaldības programmatūru.
ECHA arī attīstīs REACH-IT funkcijas, lai sniegtu labākus pakalpojumus dalībvalstīm,
Komisijai un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Īpaši tiks uzlabots dalībvalstu
sagatavošanās darbs vielu izvērtēšanai, XV pielikuma un CLP dokumentācijai, sniedzot
tām modernas informācijas apkopošanas funkcijas un vairākas iesniegšanas iespējas
tiešsaistē, piemēram, pakārtoto lietotāju ziņojumi vai paziņojumi par vielām izstrādājumos
tiks publicēti MVU, lai tie varētu viegli izpildīt savus juridiskos pienākumus.
IUCLID nepieciešams uzturēt un attīstīt, lai atbilstu pieaugošām lietotāju prasībām, kas ne
vien saistītas ar REACH un CLP, bet attiecas arī uz citām ar ķīmiskajām vielām saistītām
regulām, piemēram, nākotnes Biocīdu regulu. ECHA plāno daļēji pārstrādāt sistēmu, lai
uzlabotu tās veiktspēju, izmantojamību, spēju integrēties ar citām sistēmām un
paaugstinātu drošību. Tā kā IUCLID ir galvenā sistēma reģistrētājiem dokumentācijas
sagatavošanai, nekādas izmaiņas, kas skar reģistrāciju, nozarei netiks ieviestas pēc
2012. gada jūnija.
Ķīmiskās drošības novērtējuma sagatavošanas un ziņošanas rīks Chesar tiks ievērojami
attīstīts 2012. gada pirmajā pusē, balstoties uz pieredzi un atsauksmju informāciju, kas
iegūta pēc iepriekšējā REACH reģistrācijas termiņa. Mērķis ir vēl vairāk veicināt Chesar
lietošanu, lai tas kļūtu par standartu, ko izvēlas nozare. Vēl lielākas standartizācijas
nodrošināšana uzlabos CSA/CSR kvalitāti un sniegs efektivitāti gan nozarei, gan
iestādēm, tostarp ECHA. Pārskatītai Chesar versijai tāpēc būtu jānodrošina vēl lielāks
atbalsts uzņēmumiem ķīmiskās drošības novērtējumu sagatavošanā un saziņā piegādes
ķēdē (iedarbības scenāriju veidošanā).
Arī turpmāk tiks uzturēts informācijas izplatīšanas portāls, un ienākošā informācija par
vielām tiks ātri publicēta tīmekļa vietnē. Konkrēti, ECHA uzsāks informācijas izplatīšanas
tīmekļa vietnes izstrādi, lai varētu izveidot vienu piekļuves punktu katrai vielai, aptverot
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dažādos regulatīvos procesus. Tam būs nepieciešama būtiska pamatā esošo IT attīstība,
un analīze tiks uzsākta 2012. gada laikā.
2012. gadā ECHA apkopos RIPE, reģistrācijas informācijas portāla ieviešanas iestādēm,
lietotāju sākotnējo pieredzi un plānos šī rīka turpmāko attīstību.
Odyssey, lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma izvērtēšanas procesiem, tiks uzturēta
vai attīstīta tālāk.
Lai izmantotu vērtīgo informāciju, kas glabājas ECHA datu bāzēs, jau vairākus gadus
darbojas sistēma datu analīzei un informācijas iegūšanai - Casper. Lai apmierinātu
Aģentūras un ieinteresēto personu informācijas vajadzības, tiks pastāvīgi attīstītas
analīzes un informācijas funkcijas.
ECHA arī turpinās darbus, kas ir atbilde uz Uzņēmumu arhitektūras pētījumu, kas atklāja
nepieciešamību veikt tehniskas izmaiņas daudzās no pašreizējām sistēmām un to datu
modeļos. Ieguvumi no šī ieguldījuma būs:
i)

integrēta un atjaunināta pieeja visai informācijai par vielu, kas šobrīd sadalīta
vairākās sistēmās un datu bāzēs;
ii) iespēja nodrošināt šādu saskaņotu pārskatu iekšējiem un ārējiem lietotājiem,
izmantot vienotu tīmekļa portālu, kas apvieno arī pašreizējos piekļuves punktus;
iii) vieglāka sistēmu uzturēšana un labāk kontrolēta to savstarpējā saistība.
Pamatojoties uz vajadzību un iespēju priekšizpēti par MVU saziņas uzlabošanu ar
Aģentūru, kas tiks pabeigta 2011. gada beigās, un apsvērumiem par to, kā atvieglot MVU
juridisko pienākumu izpildi, ECHA uzlabos REACH-IT izmantojamību un var ietvert
papildu daudzvalodu lietotāja saskarnes elementus.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA saņem un sekmīgi apstrādā visu dokumentāciju un paziņojumus un izplata
publisko informāciju atbilstīgi tiesību aktiem, izmantojot labi funkcionējošus IT
rīkus.
2. Specializēti IT rīki un mērķorientētas lietotāju rokasgrāmatas un darbsemināri ir
efektīvi palīdzējuši iesaistītajām pusēm izpildīt savus tiesību aktos noteiktos
pienākumus.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2012. gadā

Projektu
sekmju
rādītājs,
vērtējot patērēto laiku, budžetu
un apmēru.

80 %

IT rīku (IUCLID, REACH-IT,
Chesar un RIPE) ārējo lietotāju
apmierinātība.

Augsta
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Kontroles līdzekļi un
biežums
Katrs projekts tiek novērtēts,
veicot tā noslēgšanas
darbības. Kopsavilkuma
ziņojumi pēckontrolei tiek
sagatavoti reizi ceturksnī.
Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti







REACH-IT izmantojamība un draudzīgums lietotājam uzlabots, īpaši risinot MVU
vajadzības.
REACH-IT izmaiņas attiecībā uz 2013. gada termiņu, tiks īstenotas vēlākais sešus
mēnešus pirms REACH reģistrācijas termiņa.
IUCLID versija publicēta līdz 2012. gada vasarai, lai nodrošinātu reģistrētājiem
pietiekami ilgu laiku, lai sagatavotos 2013. gada termiņam.
Chesar versija publicēta līdz 2012. gada vasarai, dodot iespēju reģistrētājiem
sagatavot drošības novērtējumus un iesniegt CSR 2013. gada termiņam.
Pakāpeniski nodrošināti IT risinājumi dalībvalstīm piekļuvei dokumentācijas un
vielu datiem.
Savlaicīgi sniegts atbalsts un uzturēšana esošajām lietojumprogrammām.
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7. pasākums: Zinātniskais darbs un tehniskās konsultācijas ES iestādēm un
struktūrām
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Izmantojot plašo informācijas klāstu, ko ECHA ieguvusi REACH pirmajā reģistrācijas
termiņā, ECHA būtiski uzlabos savas zināšanas par ķīmiskām vielām, lai labāk atbildētu
uz ES iestāžu jautājumiem.
Ja resursi to atļaus, ECHA turpinās sniegt savu devumu ESAO testēšanas vadlīniju
programmā un atbalstu alternatīvu testēšanas metožu izstrādē gan ES, gan starptautiskā
līmenī, lai uzlabotu šādu metožu pieejamību 2013. gada termiņam un pēc tam, jo
paredzams, ka trūkstošo datu apjoms būs lielāks nekā liela ražošanas apjoma
ķimikālijām, uz kurām attiecās pirmais reģistrācijas termiņš. ECHA vēlas veicināt datu,
kas pieejami par vielām no 2010. gada termiņa, izmantošanu, lai izvairītos no
nevajadzīgas testēšanas (ar dzīvniekiem) 2013. un 2018. gada reģistrācijām, izmantojot
alternatīvas metodes. Papildus turpmākai QSAR izmantošanas veicināšanai īpašs
uzsvars tiks likts uz analoģijas un kategorijas pieeju. Turklāt ECHA nodrošinās darba
grupu ar specializētām zināšanām par pieejām, kas neietver testēšanas metodes, un
atbalstošu specializētu programmatūru, lai sniegtu atbalstu ECHA procesiem, piemēram,
izvērtēšanai un riska pārvaldībai. Programmatūrā tiks izmantot informācija, kas pieejama
no pirmā reģistrācijas termiņa, lai atvieglotu ķīmisko īpašību turpmāko novērtēšanu.
ECHA uzlabos izpratni par bīstamības, iedarbības un riska veidu novērtēšanu, kā arī riska
pārvaldību un mazināšanu saistībā ar nanomateriāliem, rūpīgi sekojot notiekošajam ES
un starptautiskajās programmās un to rezultātiem, lai varētu efektīvi sākt izskatīt
dokumentāciju par vielām ar nanoformām dokumentācijas izvērtēšanas ietvaros un
savlaicīgi atjauninātu attiecīgās vadlīnijas par nanomateriāliem pirms 2013. gada
reģistrācijas termiņa, nodrošinātu saskaņotu pieeju nanomateriālu specifiskajiem
aspektiem REACH un CLP īstenošanas ietvaros un atbalstītu REACH pārskatīšanu
attiecībā uz nanomateriāliem.
ECHA intensificēs centienus, lai nodrošinātu efektīvu endokrīno sistēmu noārdošo vielu
pārvaldību atbilstīgi REACH un CLP. Šajā sakarā ECHA veiks ieguldījumus gan iekšējās
veiktspējas attīstībā, gan arī aktīvākā līdzdalībā zinātnes attīstībā attiecībā uz endokrīno
sistēmu noārdošajām vielām, tostarp kritēriju izstrādē, lai tās identificētu un noteikto to
prioritātes atbilstīgi attiecīgajiem REACH un CLP procesiem.
ECHA turpinās savas programmas CSA attīstībai, kas tika uzsākta 2011. gadā,
realizāciju. Pamatojoties uz reģistrētāju CSR no pirmā REACH reģistrācijas termiņa
analīzi, ECHA koncentrēs uzmanību uz turpmāku metožu un rīku iedarbības novērtēšanai
attīstību tajās jomās, kur ir visvairāk trūkstošās informācijas. Šo attīstības procesu
ietvaros tiks risināti arī ar novērtēšanu saistītie izaicinājumi vielu izvērtēšanas,
licencēšanas un ierobežošanas kontekstā. ECHA arī paskaidros saziņas pienākumus,
kas ir saistoši pakārtotajiem lietotājiem, un popularizēs paraugpraksi to īstenošanai. Tiks
izstrādāti praktiski padomi pakārtotajiem lietotājiem, kā veikt ķīmiskās drošības
novērtējumus.
Papildus ECHA palīdzēs sagatavot pirmo Aģentūras pārskatu, kas jāiesniedz līdz 2012.
gada jūnijam. Turklāt, ja to pieprasīs arī Komisija, ECHA būs gatava atbalstīt Komisijas
veikto pārskatu saistībā ar REACH saskaņā ar regulas 138. pantu.
2012. gada turpināsies ECHA aktīva sadarbība ar Eiropas Parlamentu un Komisiju, inter
alia, regulāri informējot šīs institūcijas par savām aktivitātēm un organizējot sanāksmes
Helsinkos un šajās iestādēs. Sadarbība ar citām Eiropas aģentūrām un zinātniskajām
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komitejām turpināsies, izmantojot šim nolūkam apmaiņas braucienus un vizītes, un
nepieciešamības gadījumā var tikt sastādīti arī Saprašanās memorandi, lai ECHA
sadarbībai un koordinācijai ar tām piešķirtu formālāku struktūru. Saprašanās memorandi
jau noslēgti ar EFSA un EU-OSHA.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA ir pietiekama veiktspēja, lai sniegtu zinātniskas un tehniskas konsultācijas
par ķīmisko vielu, tostarp nanomateriālu un endokrīnās sistēmas noārdošo vielu,
drošību, ietekmes novērtējumu, testēšanas metodēm un alternatīvu metožu
lietošanu.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Apmierinātība ar Komisijai un
MSCA sniegtā zinātniskā, tehniskā
un administratīvā atbalsta kvalitāti.

Mērķis 2012.
gadā
Augsta

Kontroles līdzekļi un
biežums
Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti









Esošo iedarbības novērtēšanas rīku analīze un turpmāka attīstība, lai atbalstītu
drošības novērtēšanu atbilstīgi REACH. Uzlabotas metodes attiecībā uz
iedarbību, kas rodas vielu izstrādājumos dzīves cikla laikā. Praktiskas metodes, lai
CSA risinātu jautājumus par pārveidošanās produktiem no vielām, kas reaģē
lietošanas laikā.
Iegūta informācija no reģistrācijas dokumentācijas, lai veicinātu (Q)SAR lietošanu
un grupēšanas un analoģijas izmantošanu.
Aprēķina metožu izmantošana integrēta ikdienas darba procesos, lai nodrošinātu
efektīvu atbalstu ECHA uzdevumiem atbilstīgi REACH.
Iegādāta programmatūra metodēm, kas neietver testēšanu, ņemot vērā zinātnes
sasniegumus, ekspertu zināšanas, kas iegūtas apmācības, praktiskās pieredzes
un aktīvas pieredzes apmaiņas ar ekspertiem ārpus ECHA rezultātā.
Lielāks ieguldījums zinātnes un regulēšanas attīstībā attiecībā uz endokrīno
sistēmu noārdošām ķimikālijām.
Uzlabota veiktspēja darbam ar nanomateriāliem REACH un CLP procesu ietvaros.
Ieguldījums Aģentūras pārskata sagatavošanā un REACH noteikumu
pārskatīšanā saskaņā ar REACH 138. pantu.
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2. ECHA struktūrvienības un kopīgie pasākumi
8. pasākums: Komitejas un forums
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
2012. gadā komiteju darba slodze pastāvīgi palielināsies. Izaicinājums būs ievērot tiesību
aktos noteiktos saspringtos termiņus un saglabāt augsto zinātnisko un tehnisko kvalitāti,
un nodrošināt, ka Komisija var pieņemt lēmumus efektīvi, ņemot vērā komiteju sniegtās
konsultācijas. Komitejām jāsaglabā augts caurskatāmības līmenis, vienlaicīgi ievērojot
nepieciešamo konfidencialitāti. Forums ar sekretariāta palīdzību intensificēs dalībvalstu
centienus efektīvi īstenot REACH un CLP, izmantojot jaunos rīkus un projektus.
Dalībvalstu komiteja (MSC)
Visi MSC procesi (t.i. SVHC identificēšana, atzinumi par ECHA ieteikumu projektiem par
XIV pielikuma dokumentācijas izvērtēšanu, vielu izvērtēšana) 2012. gadā sāks darboties
ar maksimālu jaudu. Vielu izvērtēšana tiks uzsākta ar pirmā Kopienas elastīgā rīcības
plāna (CoRAP) pieņemšanu, kas tiek plānota 2012. gada februārī. Balstoties uz DV
sagatavotajiem priekšlikumiem, MSC pieņems atzinumu par pirmo CoRAP projektu kā
ieteikumu ECHA. Cieša sadarbība starp ECHA un DV, kas atbildīga par lēmuma projektu,
arī turpmāk nodrošinās harmonizētu pieeju lēmumu pieņemšanai un lēmumu pamatotību.
Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālekonomiskās analīzes komiteja
(SEAC)
Komitejām būs jāapstrādā arvien lielāks dokumentācijas daudzums, tostarp tā
dokumentācija, kas pārcelta no iepriekšējā gada, (CLH, ierobežojumu priekšlikumi,
licencēšanas pieteikumi un citi specifiski izpilddirektora pieprasījumi), apvienojot to ar
sekretariāta sniegto atbalstu referentiem. Ar īpaši lielu pieprasījumu sastapsies RAC, un
tai jābūt gatavai šo pieprasījumu apmierināt, racionalizējot procedūras un darba praksi un
saņemot nepieciešamo atbalstu no MSCA un ECHA sekretariāta. Tāpēc RAC turpinās
2011. gadā aizsākto darbu, lai uzlabotu un racionalizētu savus procesus.
Komiteju secinājumus un ieteikumus, kas iekļauti to atzinumos un citos dokumentos,
nepieciešams plaši izplatīt attiecīgo procesu dalībnieku un ieinteresēto personu starpā.
Lai nodrošinātu, ka REACH procesi darbojas efektīvi, mijiedarbībai starp RAC un SEAC
jāturpinās un jāattīstās, ņemot vērā pieredzi, kas gūta no ierobežojumu un licencēšanas
pieteikumiem, un jo īpaši labākos veidus paziņošanai par riska veidiem un nenoteiktībām,
lai atvieglotu sociāli ekonomisko analīzi.
ECHA turpinās uzlabot sadarbību ar citām ES Riska novērtēšanas zinātniskajām
komitejām un darba grupām, lai izvairītos no potenciālām atšķirībām atzinumos un
risinātu tās.
Forums informācijas apmaiņai par izpildi
Forums ir neatņemama ECHA daļa, un tam ir būtiska nozīme harmonizētas izpildes
nodrošināšanā. Forums darbojas kā platforma dalībvalstīm informācijas apmaiņai un
izpildes darbību saskaņošanai un attīstībai.
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2012. gadā Forums pabeigs otro koordinēto izpildes projektu par pakārtoto lietotāju, jo
īpaši maisījumu sintezētāju, pienākumiem. Balstoties uz šī projekta rezultātiem, tiks
sagatavoti turpmāki ieteikumi.
2012. gadā tiks uzsākts trešais koordinētais Forum REACH izpildes projekts sadarbībā ar
muitas iestādēm. Tā mērķis ir nodrošināt kopīgu izpratni attiecībā uz harmonizētas
ieviešanas vadlīnijām un apmācību materiāliem inspektoriem, kā arī nodrošināt apmācību
valstu koordinatoriem.
Lai uzlabotu ieviešanas harmonizācijas efektivitāti, Forums turpinās attīstīt RIPE portālu
un EIES, elektronisko informācijas apmaiņas procedūru sistēmu, lai veicinātu saziņu starp
izpildes iestādēm. 2012. gadā tiks laista klajā RIPE portāla jauna versija ar papildu
funkcijām.
2012. gadā notiks pirmā koordinētā inspektoru apmaiņa, un mācību vizītes, sākot ar
2012. gadu, kļūs intensīvākas. Forums apkopos un izskatīs priekšlikumus par mācību
programmu inspektoriem attiecībā uz apmaiņu un dalīšanos ar informāciju par
paraugpraksi. Tas būs liels ieguldījums Foruma darbā. 2012. gadā Forums turpinās
attīstīt un īstenot rādītājus, kas ļautu efektīvi noteikt virzību Foruma darbā.
Lai garantētu un uzlabotu koordināciju, sadarbību un saziņu dažādu procesa dalībnieku
starpā, lai nodrošinātu, ka Forums efektīvi izpildīs savus pienākumus, Forums turpinās
attīstīt un ieviest labākās pieejamās metodes sasaistei ar ECHA sekretariātu, dalībvalstu
kompetentajām iestādēm un valstu izpildes iestādēm. Tas izstrādās pozīcijas dokumentu,
ņemot vērā efektīvākos veidus ECHA un dalībvalstu saziņai, pienācīgi ievērojot attiecīgos
REACH un CLP procesus.
Forums turpinās sadarboties ar RAC un SEAC, lai sniegtu konsultācijas par ierosināto
vielu ierobežojumu ieviešanas iespējamību. Foruma darbības tiks veiktas, nodrošinot labu
koordināciju, risinot ar ierobežojumu priekšlikumiem saistītos jautājumus, ņemot vērā
dialogu ar Komitejas locekļiem un RAC un SEAC jautājumus un viedokļus.
2012. gadā dalībvalstis sniegs ziņojumus Aģentūrai saskaņā ar CLP regulas 46. panta 2.
punktu, apkopojot oficiālo kontroles pasākumu un citu izpildes pasākumu rezultātus, un
ECHA iesniegs šo ziņojumu apkopojumu Komisijai. ECHA sekretariāts arvien lielāku
uzmanību un pūles koncentrēs uz ieviešanas veicināšanu, piedaloties tādos pasākumos
kā konference par izpildi, ko organizē Eiropas Komisija.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Sekretariāts nodrošinās efektīvu atbalstu komiteju darbam, lai tās spētu:
 ievērot tiesību aktos paredzētos termiņus; un
 sagatavot augstas kvalitātes zinātniskos un tehniskos atzinumus un
vienošanās, atbalstot galīgo lēmumu pieņemšanu pārskatāmā veidā,
vienlaikus nodrošinot nepieciešamo konfidencialitāti.
2. Sekretariāts efektīvi un pārskatāmā veidā atbalstīs foruma darbu, lai tas spētu
turpināt REACH un CLP regulas ieviešanas ES/EEZ dalībvalstīs stiprināšanu un
saskaņošanu, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo konfidencialitāti.
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3. Tiks novērstas zinātnisko komiteju un citu Kopienas struktūru atzinumu
nesakritības, apmainoties ar informāciju un koordinējot darbības, kurās ir
ieinteresētas abas puses.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Tiesību
aktos
noteiktajā
termiņā
sagatavoto
atzinumu/vienošanos
procentuālā daļa
Vienprātīgu
Dalībvalstu
komitejas
vienošanos procentuālā daļa.
Vienprātīgi pieņemto komitejas atzinumu
procentuālā daļa.
To komitejas atzinumu skaits, kas ir ņemti
vērā, Eiropas Komisijai pieņemot galīgo
lēmumu.
ECHA ieinteresēto pušu vērtējums par
foruma darbības pievienoto vērtību.
Locekļu un citu dalībnieku apmierinātība ar
ECHA atbalsta (tostarp mācības un
sanāksmju vadība), ko tā sniedz
komitejām un forumam, kvalitāti.
Ieinteresēto pušu, kompetento iestāžu un
komiteju
locekļu
apmierinātība
ar
komitejas procesu un foruma darbības
vispārējo pārskatāmību un rezultātu
publicēšanu.
Atzinumu nesakritība ar citu ES struktūru
zinātnisko komiteju atzinumiem.

100 %
80 %
80 %
Augsta

Kontroles līdzekļi
un biežums
Gada iekšējā
atskaite
Gada iekšējā
atskaite
Gada iekšējā
atskaite
Gada iekšējā
atskaite

Augsta

Gada apsekojums

Augsta

Apsekojums

Augsta

Apsekojums

Tikai labi pamatotos
gadījumos

Iekšējā
novērtējuma
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti
Dalībvalstu komiteja
 Vienprātīgas MSC vienošanās (vai atzinumi) par 40 priekšlikumiem vielu atzīšanai
par īpaši bīstamām vielām (SVHC).
 Līdz 130 vienprātīgas MSC vienošanās par lēmumprojektiem par testēšanas
priekšlikumiem un atbilstības pārbaudēm.
 Vienprātīgas vienošanās par vielu izvērtēšanas lēmumprojektiem sagatavošana
(pirmo lēmumu pieņemšanas termiņš šobrīd vēl nav zināms).
 Atzinums par ECHA ieteikuma projektu par XIV pielikumu.
 Atzinums par CoRAP projektu.
 Lēmumu pieņemšanas rokasgrāmatas atjauninājumi.
 Noteiktie uzdevumi izpildāmi, organizējot
o Sešas plenārsēdes
o Divas darba grupas sanāksmes (atzinuma par XIV pielikuma ieteikuma
projektu sagatavošana)
o Divas darba grupas sanāksmes (atzinuma par Kopienas elastīgo rīcības
plānu sagatavošana)
o Dalība divos darbsemināros par dokumentācijas/ vielu izvērtēšanu.
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Riska novērtēšanas komiteja
 Līdz 70 RAC atzinumi par CLP dokumentācijām (balstoties uz to, ka katru gadu
paredzams saņemt 60 CLP dokumentācijas).
 Līdz 4 RAC atzinumiem par ierobežojumu priekšlikumiem.
 Atjaunināta RAC Secinājumu un ieteikumu rokasgrāmata
 Noteiktie uzdevumi izpildāmi, organizējot līdz septiņām plenārsēdēm.
Sociālekonomiskās analīzes komiteja
 Līdz 4 SEAC atzinumiem par ierobežojumu priekšlikumiem.
 Atjaunināta SEAC Secinājumu un ieteikumu rokasgrāmata
 Noteiktie uzdevumi izpildāmi, organizējot četras plenārsēdes.
Forums
 Ziņojums par otro Foruma ieviešanas projektu.
 Atjaunināta RIPE un EIEP (Elektroniskās informācijas apmaiņas procedūra).
 Valsts koordinatoru apmācība trešajam REACH ieviešanas projektam.
 Sasaiste starp ECHA, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un valsts ieviešanas
iestādēm.
 Mācību pasākumi valstu inspektoru instruktoriem.
 Noteiktie uzdevumi izpildāmi, organizējot trīs foruma plenārsēdes.
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9. pasākums: Apelācijas padome
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Apelācijas padome tika izveidota, lai nodrošinātu juridisku aizsardzību, pieņemot
lēmumus par apelācijas sūdzībām, kuras iesniegusi jebkura fiziska vai juridiska persona,
kuru ietekmē REACH regulas 91. pantā minētie Aģentūras lēmumi.
2012. gadā būs nepieciešams pārbaudīt 2011. gadā iesniegtās apelācijas, par kurām vēl
nav pieņemti lēmumi, un pieņemt lēmumus par tām. Paredzams, ka dokumentāciju
izvērtēšanas darbam pēc pirmā reģistrācijas termiņa sekos ar izvērtēšanu saistīto
apelācijas lietu, kas ir sarežģītākas no zinātnes viedokļa, skaita palielināšanās.
Paredzams arī, ka sagatavošanās 2013. gada reģistrācijas termiņam procesā būs
iesaistīti uzņēmumi, kam ir mazāka pieredze un zināšanas saistībā ar ķimikāliju
regulēšanas jautājumiem. Tiek pieņemts, ka saistībā ar 2013. gada reģistrācijām būs
lielāka nepieciešamība iegūt jaunus datus nekā saistībā ar 2011. gada reģistrācijas
termiņu. Tā rezultātā var izraisīties vairāk strīdu par datu kopīgu lietošanu potenciālo
reģistrētāju starpā, kā arī rasties vairāk jautājumu par reģistrācijas dokumentāciju
atbilstību, līdz ar to izraisot apelācijas lietas nākotnē.
Ja darba slodze to prasīs, Apelācijas padome efektīvi strādās kopā ar aizvietotājiem un
papildu locekļiem.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Padome bez liekas kavēšanās pieņem augstas kvalitātes lēmumus.
2. Tiek uzturēta ieinteresēto personu uzticība REACH noteikumiem par tiesisko
aizsardzību.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Padomes gada
pārskats

To lietu procentuālā daļa, kuras ir izskatītas
katra veida apelācijas lietai noteiktajā
izpildes laikā 6 .

90 %

To
Apelācijas
padomes
lēmumu
procentuālā daļa, par kuriem iesniegta
apelācijas sūdzība Vispārējā tiesā.
Ieinteresēto personu uzticība apelācijas
kārtībai

Mazāk nekā 20 %

Padomes gada
pārskats

Augsta

Ieinteresēto
personu aptauja

3. Būtiskākie rezultāti

6

Lēmumi (atkarībā no iesniegto apelācijas sūdzību skaita).

Izpildes laiku definē kā laiku, kurā ir slēgti 75 % iepriekšējo līdzīga tipa apelācijas lietu (lai
definētu izpildes laiku, jābūt slēgtām vismaz 10 lietām).
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Augstas kvalitātes lēmumu kopums saistībā ar specifiskiem juridiskiem
jautājumiem, kas radušies sakarā ar tiešsaistē pieejamo REACH regulu.
Efektīva saziņa ar (potenciālajām) ar apelācijas procesu saistītajām personām
(atkarībā no saņemto jautājumu skaita un veida).
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10. pasākums: Saziņa
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
2012. gadā Aģentūra centīsies informēt uzņēmumus, kam jāreģistrē vielas 2013. gadā, lai
nodrošinātu, ka viņiem ir zināma jaunākā informācija par vadlīnijām un rīkiem, kas
palīdzēs viņiem izpildīt savus tiesību aktos noteiktos pienākumus. Sniedzot lielāku
atbalstu galvenajiem reģistrētājiem, tostarp jaunu galveno reģistrētāju darbsemināru,
ECHA vēlas veicināt augstas kvalitātes dokumentācijas sagatavošanu otrajam
reģistrācijas termiņam. Vēl viens svarīgs saziņas uzdevums būs uzņēmumu informētības
paaugstināšana par to pienākumiem atbilstīgi licencēšanas un ierobežošanas procesiem
un uzmanības pievēršana sabiedriskajai apspriešanai, lai maksimāli paaugstinātu
iesaistīšanos. ECHA turpinās sadarbību ar citiem attiecīgajiem procesa dalībniekiem, jo
īpaši Eiropas Komisiju.
Aptuveni 2011. gada beigās Aģentūra uzsāks jaunu pilnībā pārstrādātu tīmekļa vietni, kas
nodrošinās uzlabotu piekļuvi visiem ECHA publicētajiem tīmekļa materiāliem. Pēc šīs
vietnes darbības uzsākšanas 2012. gadā svarīgs uzdevums būs iepazīstināt tīmekļa
lietotājus ar atbalsta materiāliem pieejamajai informācijai un tīmekļa vietnes
jauninājumiem.
Aģentūra turpinās attīstīt efektīvu iekšējo saziņu, lai nodrošinātu, ka visiem ECHA
darbiniekiem ir informācija, kas viņiem nepieciešama, lai labi izpildītu savu darbu; lai viņi
justos piederīgi kopīgajiem iestādes centieniem un būtu gatavi darba pienākumu
izmaiņām atbilstoši augošas organizācijas vajadzībām.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA efektīvi sazinās ar ārējo auditoriju, nepieciešamības gadījumā to darot 22
oficiālajās ES valodās, un gūst labumu no rūpīgas un līdzsvarotas klātbūtnes
plašsaziņas līdzekļos.
2. Ieinteresētās personas ir iesaistītas ECHA darbā un ir apmierinātas ar to, ka tiek
uzklausīts un ņemts vērā to viedoklis.
3. ECHA darbinieki ir labi informēti, viņiem ir piederības sajūta un viņi jūtas kā
vienotās organizācijas vides daļa.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Lietotāju gada
aptauja, tīmekļa
vietnes ceturkšņa
statistika

Tīmekļa vietnes klientu apmierinātība.

Augsta

Darbinieku apmierinātība ar iekšējo saziņu

Augsta

Darbinieku gada
aptauja

Publikāciju lasītāju apmierinātība

Augsta

Klientu gada
aptaujas
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Ieinteresēto pušu apmierinātība ar to iesaisti

Augsta

Aptauja Ieinteresēto
personu dienu laikā
un ieinteresēto
personu gada
aptauja

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai
plašākai sabiedrībai paredzēto jauno
dokumentu tulkojumu publicēšana (vidēji trīs
mēnešu laikā pēc oriģināldokumenta
sagatavošanas bez apstiprināšanas).

100 %

Ceturkšņa iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti











Ir veiktas saziņas kampaņas (piemēram, par licencēšanas prasībām un kārtību, kā
arī SIEF izveidi 2013. gada termiņam), tostarp pasākumi, kas paredzēti nozarei un
plašākai sabiedrībai.
Visi materiāli (tiešsaistes vai citi), kas ir sagatavoti mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem vai plašai sabiedrībai, ir publicēti 22 oficiālajās ES valodās.
Katru dienu iekšējā tīklā un uz iekšējās informācijas ekrāniem ir sniegta iekšējā
informācija. Ir sagatavoti iknedēļas iekšējie elektroniskie apkārtraksti (ECHAnet
Exchange), iespiests ceturkšņa iekšējais apkārtraksts (ECHO). Ir organizēta
ikgadējā korporatīvā diena un ceturkšņa darbinieku sanāksmes.
Ir sagatavoti multimediju paziņojumi presei un iknedēļas e-jaunumu izdevumi,
organizētas divas preses konferences, izveidots preses pārstāvju tīkls dalībvalstīs.
Sarīkota ieinteresēto pušu diena un ad hoc ieinteresēto pušu pasākumi.
Izveidota procedūra darbam ar sabiedrības aptaujām.
Veikti papildu uzlabojumi jaunajai ECHA tīmekļa vietnei.
Veikti turpmāki uzlabojumi ECHAnet (ECHA iekšējā tīmekļa vietne).
Ieviesta krīzes saziņas stratēģija.
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11. pasākums: Starptautiskā sadarbība
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Pieaugot kandidātvalstu interesei par ES ķimikāliju tiesību aktu īstenošanu - un vismaz
vienai no šīm valstīm tuvojoties pievienošanās sarunu noslēgumam -- kā arī iesaistīšanās
atbilstīgi IPA (Pirmspievienošanās instrumenta programma) un mērķtiecīgo TAIEX
darbību kontekstā ECHA būs nepieciešams arī turpmāk izpildīt prasības attiecībā uz
veiktspējas paaugstināšanas pasākumiem no šīm valstīm pieejamo resursu ietvaros, lai
iepazīstinātu tās ar dažādu ECHA struktūru darbību un zinātnisko darbu. Līdzīgas
prasības, taču mazākā mērā, būs arī no potenciālajām kandidātvalstīm.
Aģentūra uzturēs divpusēju sadarbību ar trešo valstu reglamentējošajām iestādēm,
izmantojot sadarbības līgumus, tostarp atbalsta pasākumus, lai noslēgtu pirmos
divpusējās sadarbības līgumus, ka atļauj apmaiņu ar konfidenciālu informāciju. ECHA
turpinās veicināt zināšanu par datu par ķīmiskajām vielām apstrādi apmaiņu ECHA un
citu reglamentējošo iestāžu starpā. Tas veicinās konsekventu lēmumu pieņemšanu
starptautiskā mērogā un uzlabos REACH procesu efektivitāti.
ECHA turpinās veicināt harmonizēšanas procesu strukturētas informācijas par
ķīmiskajām vielām apkopošanai un apmaiņai ESAO līmenī, īpaši ņemot vērā otro
reģistrācijas termiņu un sekojošo īstenošanu IUCLID. Iespējams, ka esošos formātus būs
nepieciešams atjaunināt un pievienot jaunus formātus, piemēram, attiecībā uz
nanomateriāliem.
Turklāt ECHA turpinās sadarbību ar ESAO divos lielos projektos: eChemPortal
(Globālais portāls informācijai par ķīmiskām vielām) un QSAR lietojumprogrammas
rīkkopa, finansējot to izstrādi un nodrošinot eChemPortal mitināšanu. 2012. gadā Portāls
tiks papildināts ar informāciju par notiekošo un plānoto novērtēšanas darbu ar mērķi
izvairīties no dublēšanās valstu/ reģionu starpā un paaugstināt efektivitāti, kur vien tas
iespējams. QSAR rīkkopai būs nepieciešama turpmāka attīstība gan attiecībā uz tās
drošumu, gan funkcijām, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu reģistrētājiem saistībās ar
termiņiem, kas tuvojas.
Visbeidzot, atkarībā no resursu pieejamības ECHA pēc nepieciešamības arī turpmāk
sniegs tehnisko un zinātnisko atbalstu Komisijas dienestiem, veidojot ES daudzpusējās
attiecības, jo īpaši atbilstīgi attiecīgajām starptautiskajām konvencijām.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Eiropas Komisija saņem augstas kvalitātes zinātnisko un tehnisko atbalstu
starptautiskajiem pasākumiem, jo īpaši daudzpusējās organizācijās.
2. ECHA savu pienākumu robežās veido un uztur divpusējas attiecības zinātniskai
un tehniskai sadarbībai ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm, kas ir noderīgas
REACH un CLP īstenošanai, un efektīvi sniedz atbalstu ES kandidātvalstīm un
potenciālajām kandidātvalstīm JPA programmas ietvaros.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Gada apsekojums

Komisijas apmierinātība ar ECHA sniegto
atbalstu starptautiskajiem pasākumiem.

Vidēja

eChemportal
apmeklējumu
skaita
pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu.
Ieviesto
gadā
plānoto
(Q)SAR
lietojumprogrammas rīkkopas procentuālais
daudzums.

20 %

Gada iekšējā
atskaite

90 %

Gada iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti









Komisijai sniegts zinātniskais un tehniskais atbalsts atbilstīgi ECHA 2012. gada
starptautisko pasākumu darba plānam.
Noslēgtas divpusējās sadarbības vienošanās ar ieinteresētajām trešo valstu
regulatīvajām iestādēm un turpināta sadarbība ar tām, ar kurām ECHA šādas
vienošanās jau ir noslēgusi.
eChemPortal un QSAR rīkkopas funkcionēšana.
Augstas zinātniskās un tehniskās kvalitātes atbalsta sniegšana Komisijai saistībā
ar GHS un CLP regulas grozījumiem un piemērojumiem, tostarp līdzdalība un
ieguldījums darbā ESAO un ANO līmenī.
Zinātniskā un tehniskā sadarbība ar ESAP (sadarbības turpināšana):
o Dalība ESAO eChemPortal vadības grupā (jauno lietotāju prasību
pārskatīšana un prioritāšu noteikšana attiecībā uz iespējamu turpmāku
izstrādi).
o Dalība ESAO QSAR rīkkopas pārvaldības grupā un programmatūras
moduļu QSAR rīkkopas trešajai versijai izstrādes un izlaišanas
koordinēšanā.
o Priekšsēdētāja funkciju veikšana IUCLID lietotāju grupas ekspertu grupā ar
mērķi noteikt lietotāju prasību prioritātes iestrādei IUCLID. Dalība ESAO
grupās saistībā ar IUCLID darbībām. Ekspertu grupa par elektronisko
apmaiņu ar pesticīdu datiem; šīs ESAO grupas transporta apakšgrupa;
Izpētes kopsavilkuma rezultātu pārskata saskaņoto veidlapu grupa.
o Bīstamības novērtēšanas darba grupa.
o Iedarbības novērtēšanas darba grupa.
o Rūpniecisko nanomēru darba grupa.
Veiktspējas attīstības pasākumi ES kandidātvalstīm un potenciālajām
kandidātvalstīm IPA projekta ietvaros, ja tas tiek turpināts.
Uzstāšanās semināros/ darbsemināros/ konferencēs trešajās valstīs un trešo
valstu vizīšu uzņemšana.
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3. Pārvaldība, organizācija un resursi
12. pasākums: Pārvaldība
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
ECHA augstākā lēmējinstitūcija ir Valde ar 35 locekļiem 7 . Tai palīdz sekretariāts, ko
nodrošina izpilddirektors. Valdes pamatfunkcijas ietver Aģentūras daudzgadu un gada
darba programmas, budžeta un gada pārskata pieņemšanu, kā arī Aģentūras iekšējo
noteikumu pieņemšanu un pārskatīšanu. Valde arī apstiprina izpilddirektoru, apelāciju
padomes priekšsēdētāju un locekļus, kā arī RAC un SEAC locekļus. Valde ir izveidojusi
specializētas darba grupas, kas atbild, piemēram, par plānošanu un atskaišu izveidi,
maksājumu pārskaitīšanu un revīziju, un kuras veicina Valdes lēmumu pieņemšanas
procesu. Valde rūpīgi uzrauga Aģentūras darbību, pārbaudot regulārās izpilddirektora
atskaites un specifiskās tematiskās sekretariāta atskaites. Gadā ir ieplānotas četras
plenārsēdes un vairākas darba grupu sanāksmes.
Viens no ECHA mērķiem ir palīdzēt dalībvalstīm konsekventi īstenot REACH un CLP
regulas. ECHA stiprinās savu sadarbību ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm un
uzlabos saziņu, izmantojot saraksti, vizītes un ikgadējo kompetento iestāžu direktoru
plānošanas sanāksmi.
ECHA organizatoriskajā struktūrā 2011. gadā tika veiktas būtiskas izmaiņas, lai pārietu no
sagatavošanās darbībām uz dažādu zinātniski pamatotu lēmumu un atzinumu
pieņemšanu. Būs nepieciešams turpmāks darbs, lai nodrošinātu pārvaldības procesu
piemērošanos lielākai organizācijai un nodrošinātu efektīvu darbību, kurās iesaistīti
vairāki direktorāti, koordinēšanu. Cita starpā tam būs nepieciešama rūpīgi pārdomāta
darbību plānošana katrā organizācijas līmenī. Papildu vadības uzdevums būs uzdevumi,
kas izriet no jaunajiem tiesību aktiem.
ECHA ir uzticēts liels informācijas daudzums, ko sniegusi visa ES ķimikāliju nozare. Daļa
šīs informācijas ir ļoti konfidenciāla (jo īpaši tāpēc, ka datos ir konfidenciāla
uzņēmējdarbības informācija). Tāpēc kā prioritāte saglabāsies drošības nodrošināšana
gan informācijai, gan objektiem un personālam. Tiks turpināta izveidotās drošības
pārvaldības sistēmas attīstība. ECHA turpinās arī organizēt drošības ierēdņu tīkla
sanāksmes, lai palīdzētu droši sniegt piekļuvi konfidenciālai uzņēmējdarbības informācijai
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, pilnvarotajām valsts institūcijām, Komisijai un valstu
izpildes iestādēm.
2011. gadā izstrādātie darbības nepārtrauktības 2012. gadā plāni tiks testēti un uzlaboti,
lai garantētu labāku ECHA aktīvu aizsardzību un netraucētu ECHA procesu norisi krīzes
situācijā, gatavojoties 2013. gada termiņam.
Turklāt tiks arī pabeigta ECHA informācijas pārvaldības vadlīniju izstrāde, un uzsākti
zināšanu pārvaldības projekti.
ECHA datu aizsardzības inspektors turpinās darbu, lai nodrošinātu, ka Aģentūra pilda
visas tai tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz personu aizsardzību, apstrādājot
to personas datus. Personālam tiks regulāri nodrošinātas mācības un sniegta informācija.

7

Tās locekļi ir 27 ES dalībvalstis, 6 Eiropas Komisijas iecelti pārstāvji, tostarp 3 personas, kas
pārstāv ieinteresētās personas, un 2 Eiropas Parlamenta iecelti locekļi. Valdes darbā piedalās arī
Īslande un Norvēģija kā EEZ/EBTA valstu novērotājas.
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2011. gadā veiktā integrētās kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnīguma un atbilstības
prasībām novērtēšana veicinās turpmāku optimizāciju un pastāvīgus uzlabojumus. Tiks
izstrādāta ceļa karte, lai veiktu sertificēšanu atbilstīgi ISO 9001. Turklāt tiks uzsākta vides
pārvaldības un revīzijas shēmas (EMAS) īstenošana.
Tiks vēl vairāk nostiprināta tiesisko zināšanu bāze, lai garantētu, ka pieaugošais ECHA
lēmumu un līgumu daudzums ir juridiski pamatoti, kā arī lai varētu risināt iespējamās
sūdzības un tiesvedības procesus, tostarp tādus, kas saistīti ar ECHA intelektuālā
īpašuma tiesībām.
Kā vispārējās riska pārvaldības daļu ECHA pārraudzīs riska mazināšanas plāna
ieviešanu un turpinās uzlabot savu spēju strādāt krīzes apstākļos un ieviest darbības
nepārtrauktības stratēģiju.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Aģentūras pārvaldība ir efektīva un iedarbīga, nodrošina pareizu darba plānošanu,
resursu sadali, riska novērtējumu un pārvaldību, personāla, aktīvu un informācijas
drošību, un garantē darba rezultātu kvalitātes kontroli.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Ceturkšņa iekšējā
atskaite

Obligāto Valdei tiesību aktos noteiktajos
termiņos iesniegto dokumentu procentuālā
daļa.

100 %

Saskaņā ar gada plānu sagatavoto
kvalitātes dokumentu procentuālā daļa.

80 %

Kvalitātes
speciālista gada
atskaite

Revidentu "kritisko" konstatējumu skaits
attiecībā uz izveidoto iekšējās kontroles
sistēmu

0

Iekšējās revīzijas
gada atskaite

Noteiktajā termiņā ieviesto svarīgo revīzijas
ieteikumu procentuālā daļa

100 %

Iekšējās revīzijas
gada atskaite

Tādu drošības starpgadījumu skaits,
saistībā ar kuriem ECHA drošības dienesti
izmeklēšanas
laikā
ir
konstatējuši
konfidenciālas informācijas izpaušanu.

0

Iekšējās atskaites

3. Būtiskākie rezultāti





Organizētas četras Valdes sanāksmes un attiecīgo darba grupu sanāksmes, lai
Valde varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus.
Organizēta viena aģentūru tīkla sanāksme (aģentūru vadītāji un administrācijas
vadītāji).
Organizēta viena MSCA direktoru plānošanas sanāksme.
Drošs tiesiskais atbalsts ECHA lēmumiem un to efektīvai aizstāvībai.
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Veikta darbības nepārtrauktības plānu testēšana.
Ceļa karte ISO 9001 sertificēšanai.
Organizēta viena SON sanāksme.
Apstrādāti 300 piekļuves dokumentiem pieprasījumi.
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13. pasākums: Finanses, iepirkumi un grāmatvedība
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Finanšu jomā Aģentūra arī turpmāk pirmkārt pievērsīs uzmanību efektīvai likviditātes
pārvaldībai un stingrai budžeta disciplīnai. Attiecībā uz REACH/ CLP darbībām Aģentūra
pati arī turpmāk nodrošinās sev pilnīgi visu finansējumu, izmantojot galvenokārt rezerves,
kas izveidojušās no maksājumiem un atlīdzībām, kas saistīti ar 2010. gada pirmo REACH
reģistrācijas termiņu. Citi ienākumu avoti ietvers maksājumus, kas izriet no licencēšanas
pieteikumiem, maksājumus, kas saistīti ar nākamajiem reģistrācijas termiņiem, un
procentu ienākumus. Būs nepieciešams rūpīgi uzraudzīt izveidotās naudas ieguldīšanas
politikas īstenošanu un vispārējo likviditātes situāciju. Attiecībā uz biocīdu un PIC darbību
finansēšanu ir paredzētas Eiropas Savienības subsīdijas, lai segtu nepieciešamos
sagatavošanās darbus, kas jāveic pirms attiecīgo tiesību aktu paredzamās stāšanās
spēkā.
Aģentūrai izaicinājums būs budžeta, grāmatvedības un atskaišu sistēmu piemērošana, lai
izpildītu nepieciešamību pilnībā nodalīt līdzekļus, ko nosaka šie divi jaunie tiesību akti, t.i.
biocīdu regula un PIC regula. Turklāt ir paredzēts uzsāk izmaksu uzskaites sistēmas
Aģentūras mērogā īstenošanu, lai veiktu izmaksu uzraudzību katras darbības līmenī.
Attiecībā uz finanšu darījumu apjomu paredzams, ka ienākošo maksājumu skaits 2012.
gadā būs samērā neliels, taču tiek paredzēts, ka Aģentūrai, veicot saimniecisko darbību,
būs aptuveni 500 finanšu saistību un gandrīz 4500 izejošo maksājumu darījumu Turklāt
Aģentūrai būs jāsagatavo pārskatītas prognozes attiecībā uz paredzamajiem
ieņēmumiem no 2013. gada reģistrācijas termiņa un citiem avotiem.
2012. gadā Aģentūra turpinās centienus, lai pārbaudītu, ka uzņēmumi reģistrācijas laikā ir
pareizi norādījuši savu lielumu un līdz ar to samaksājuši pareiza apmēra maksājumu.
Ņemot vērā, ka maksājuma samazinājums mazāko uzņēmumu kategorijai var sasniegt
pat 90 %, ir svarīgi, lai samazinājumi tiktu piešķirti likumīgi – ne vien tāpēc, lai nodrošinātu
pietiekamu finansējumu Aģentūrai, bet arī taisnīgu un objektīvu attieksmi pret
uzņēmumiem.
Paredzams, ka 2012. gadā galvenās iepirkumu darbības būs koncentrētas uz IT sistēmu
turpmāku attīstību, ieskaitot jaunās paaudzes IT pamatlīgumu konkursus. Tiks izsludināts
jauns konkurss jauna pamatlīguma ietvaros par zinātniskajiem pakalpojumiem, un tiks
uzsāktas jaunas iepirkumu darbības administratīvo pakalpojumu jomā, piemēram, jaunu
drošības pamatlīgumu izveide. 2012. gada iepirkumu plāns ir pievienots šā dokumenta
pielikumā.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Aģentūrai ir stabila un efektīva finanšu pārvaldība.
2. Naudas rezerves ir rūpīgi pārvaldītas.
3. Aģentūrā ir efektīvas finanšu sistēmas, lai nodrošinātu pārvaldi un atskaites par
vairākiem finansiāli atdalītiem tiesiskajiem pamatiem.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Iebildumu skaits Eiropas Revīzijas palātas
gada atskaitē.

0

Kontroles līdzekļi
un biežums
ERP atskaites/ gada
pārskats

Saistību daudzums

95 %

Mēneša finansiālā
atskaite /gada
pārskats

Izpildītie maksājumi

75 %

Mēneša finansiālā
atskaite /gada
pārskats

Pārnesto līdzekļu īpatsvars (no piešķirtajiem
līdzekļiem)

< 20 %

Gada iekšējā
atskaite

Tiesas nolēmumu par ECHA iepirkumu
procedūrām skaits

0

Gada iekšējā
atskaite

Atbilstība Valdes norādījumiem par naudas
rezervēm (MB/62/2010 galīgā redakcija).

100 %

Ceturkšņa iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti








Stingra budžeta un likviditātes pārvaldība.
Darbojas un tiek rūpīgi uzraudzīts mehānisms Aģentūras skaidras naudas rezervju
pārvaldībai un ieguldīšanai.
Izveidota atskaišu sistēma, lai nodrošinātu līdzekļu nodalīšanu atbilstīgi
atšķirīgiem tiesību aktiem.
Reģistrētāju MVU statusa turpmāka pārbaude un ieņēmumu, kas saistīti ar
kļūdainiem apgalvojumiem, iekasēšana.
Ieviesta uz pasākumiem pamatotā izmaksu uzskaites sistēma.
Budžeta pēckontrole un izpilde, lai panāktu saistību izpildi 95 %.
2011. gada pārskati.
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14. pasākums: Cilvēkresursi un administratīvie pakalpojumi
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Cilvēkresursi
Pēc sākotnējā izaugsmes un attīstības posma REACH un CLP darbībām pabeigšanas
Aģentūra 2012. gadā pievērsīsies pastāvīgas darbinieku mācīšanās un attīstības kultūras
veidošanai. Ar šiem centieniem tiks veidotas karjeras iespējas darbiniekiem, kā arī
uzlabota ilgtermiņa kompetences bāze Aģentūrai.
Pēc Aģentūras straujās izaugsmes iepriekšējo gadu laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta
stratēģiskajai organizatoriskajai attīstībai, kā arī Aģentūras vadības veiktspējas
konsolidēšanai. Tas ietver atbilstoša atbalsta nodrošināšanu vadītājiem, lai sniegtu viņiem
instrumentus viņu pienākumu attiecībā uz cilvēku pārvaldību izpildei un veicinātu ECHA
organizatorisko attīstību.
2012. gadā virknei pagaidu darbinieku beigsies piecu gadu darba termiņš ECHA.
Cilvēkresursu nodaļa vadīs atbilstošas līgumu atjaunināšanas politikas izstrādi.
Pastāvīga un īpaša uzmanība tiks pievērsta darbinieku un viņu ģimeņu labklājības
veicināšanai ar mērķi atvieglot veselīga darba un personiskās dzīves līdzsvara
panākšanu.
ECHA turpinās izstrādāt savu jauno shēmu universitāšu absolventiem ES ķimikāliju
politikas jomā, lai palīdzētu absolventiem plānot savu karjeru un izvēlēties apmācību un
profesionālo attīstību ar mērķi labāk sagatavoties, lai pretendētu uz brīvajām darba
vietām kā regulatīvo jautājumu profesionāļiem, strādājot ar REACH un CLP.
Paredzams, ka 2012. gada laikā tiks uzsāktas darbības saistībā ar jaunajām regulām biocīdu un PIC. Tam būs nepieciešams pieņemt darbā jaunus darbiniekus, palielināt
veiktspēju un attīstīt darbinieku kompetenci.
Cillvēkresursu IT sistēmas veidošana, kas tika uzsākta 2011. gadā, 2012. gadā ieies
attīstības posmā. Tam būs nepieciešams pastāvīgi pievērst uzmanību projekta
īstenošanai, pārejas pārvaldībai; sistēmu testēšanai, kā arī cilvēkresursu personāla un
sistēmas lietotāju apmācībai.
Administratīvie pakalpojumi
Administratīvo pakalpojumu nodaļa nodarbojas ar Aģentūras ēkas un biroja pārvaldību;
fiziskās drošības jautājumiem, komandējumu un sanāksmju organizēšanu, un
administratīvo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, pasta reģistrēšanu, biroja materiālu
apgādi, arhivēšanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
Saistībā ar 2011. gadā pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar izmaiņām
organizatoriskajā struktūrā, 2012. gadā būs nepieciešami un ir ieplānoti nelieli Aģentūras
telpu remonti. Būs nepieciešami arī zināmi tehniskās infrastruktūras papildu uzlabojumi,
lai nodrošinātu telpu izmantojamību.
Pēc Eiropas Parlamenta lūguma nomas līgumā starp ECHA un ēkas īpašnieku tika
ietverta ēkas izpirkuma iespēja. 2012. gadā sadarbībā ar budžeta iestādi ECHA turpinās
pētīt, vai būtu vērts turpināt izskatīt šo iespēju.
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2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Aģentūrai ir pietiekams skaits kvalificētu darbinieku, lai nodrošinātu darba plāna
ieviešanu un piedāvātu darbiniekiem labi funkcionējošo darba vidi.
2. Aģentūrai ir pietiekami daudz drošu biroja telpu, kurās darbiniekiem ir nodrošināta
efektīva un droša darba vide, un labi funkcionējošas sapulču telpas Aģentūras
iestādēm un ārējiem apmeklētājiem.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Gada iekšējā
atskaite

Štatu sarakstā paredzēto un gada beigās
aizpildīto amata vietu procentuālā daļa

95 %

Plānoto darbinieku atlases procedūru uz
jauniem amatiem par noslēgto gadu
procentuālā daļa.

90 %

Gada iekšējā
atskaite

Pagaidu darbinieku mainība.

<5%

Gada iekšējā
atskaite

Vidējais mācību un izaugsmes dienu skaits
uz vienu darbinieku

10

Gada iekšējā
atskaite

Komitejas, foruma un Valdes pārstāvju
apmierinātība ar konferenču centra darbību.

Augsta

Gada apsekojums

Personāla apmierinātība ar biroja telpām un
iekārtām un loģistikas pakalpojumiem.

Augsta

Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti
Cilvēkresursi
 Štata darbinieku algu saraksts un citu darbiniekiem, norīkotajiem valstu
ekspertiem un stažieriem maksājamo maksājumu saraksts (pavisam kopā
apmēram 550 personu).
 Saskaņā ar aplēsēm jāsāk 10 darbinieku atlases procedūras.
 Saskaņā ar aplēsēm jāpabeidz 60 darbinieku atlases procedūras.
 Vidēji 10 mācību dienas uz vienu darbinieku.
 Gandrīz 500 štata darbinieku darba kvalitātes novērtējums un pārkvalifikācija.
 Konsultācijas un palīdzība darbiniekiem un vadībai par cilvēkresursu jautājumiem,
jo īpaši par individuālajām tiesībām un labklājību.
 Analizēti personāla apsekojuma rezultāti un izstrādāti turpmākie plāni.
 Personāla un darba kvalitātes vadības procesu un metožu aktīva pilnveidošana.
Administratīvie pakalpojumi
 Savlaicīga aprīkojuma, materiālu un pakalpojumu iegāde, veicot atbilstīgas
iepirkuma procedūras.
 Savlaicīga komandējumu un ceļa naudas aprēķini un atlīdzināšana.
 Drošas biroja iekārtas.
 Kvalitatīvs sanāksmju un konferenču nodrošinājums.
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Labi funkcionējošs audiovizuālais aprīkojums ar kvalitatīvu atbalstu.
Efektīvi pasta pakalpojumi.
Labi organizēta un pareizi vadīta bibliotēka un arhīvi.
Atjaunināta un precīza aktīvu, kas nepieder IT, inventarizācija.
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15. pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloģijas
1. Galvenie uzdevumi 2012. gadā
2012. gadā Aģentūra turpinās uzlabot IT darbības, īstenojot IST infrastruktūras
ārpakalpojumu nodrošināšanu; par galveno mērķi izvirzot pakāpenisku uzlabotas
darbības nepārtrauktības nodrošināšanu kritiski svarīgajiem IT pakalpojumiem. 2012.
gadā lielākā prioritāte tiks piešķirta REACH-IT, ECHA tīmekļa vietnei, e-pasta sistēmai un
tīmekļa savienojumam, jo tie veido pamatu, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību
saistībā ar 2013. gada REACH reģistrācijas termiņu. Ārpakalpojumu izmantošana
nodrošinās arī jaunu un drošāku uzglabāšanas vietu regulārai datu kopēšanai ārpus
Aģentūras telpām.
IT drošības pārvaldība saistībā ar tīkla savienojumiem, piekļuvi datiem, uzraudzību,
incidentu pārvaldību un drošības programmatūras izstrādi tiks pastāvīgi uzlabota un
precizēta, lai tā atbilstu ECHA stingrajiem konfidencialitātes pienākumiem vis-a-vis
pastāvīgu informācijas sistēmu evolūciju, un lai mazinātu ārējos apdraudējumus.
Sakarā ar Aģentūras izaugsmi un nepieciešamību nodrošināt vēl precīzāku resursu
izlietojuma programmēšanu un kontroli, ECHA turpinās attīstīt vadības informācijas
sistēmas, lai nodrošinātu atbalstu administratīvajiem procesiem un vadības atskaitēm.
Uzsvars tiks likts uz:
 Cilvēkresursu pārvaldības sistēmas (HRMS) ieviešanu - darbs, kas aizsākās
2011. gadā;
 Laika pārvaldības sistēmas uzlabošanu;
 Identitātes pārvaldības sistēmas (IDM), ieviešanas, kas tika uzsākta 2011. gadā,
pabeigšana, lai nodrošinātu centralizētu lietotāju pilnvaru, grupu un izplatīšanas
sarakstu centralizētu pārvaldību un lietotāju kontu piešķiršanu un anulēšanu.
Lietotāju pārvaldības saskaņošana visās lietojumprogrammās tiks risināta, lai
konsolidētu pašreizējos lietojumprogrammu individuālos risinājumus.
 Izmantojot 2011. gadā izveidoto pamatu attiecībā uz izmaksu uzskaiti, darba
plānošanu, laika pārvaldību un esošos mērķtiecīgos ziņošanas rīkus, ECHA
izpētīs konsolidētu administratīvo modeli plānošanai un atskaitēm, ko potenciāli
varētu atbalstīt informācijas sistēmas.
2011. gadā ECHA izveidoja precīzu nodrošinājuma ieguves stratēģiju ECM programmai;
2012. gada izaicinājums būs paplašināt darbību, lai risinātu ECM ceļa kartes ātrāku
īstenošanu ar paaugstinātu kapacitāti. Papildus darbplūsmas atbalsta izvērtēšanas
procesiem, kas tika uzsākti 2011. gadā, pabeigšanai ECHA pievērsīsies divām papildu
jomām, un īpaši ārējās sadarbības procesiem (piemēram, procesiem, kas saistīti ar
komiteju darbībām) ar mērķi uzsākt pakāpenisku IT funkciju, ko šobrīd nodrošina CIRCA,
aizvietošanu.
IST procesu un pakalpojumu inženiertehniskā izstrāde būs pastāvīgi notiekošs process,
lai izpildītu augstas kvalitātes IT atbalsta nodrošināšanas uzdevumu sarežģītai un
modernai administrācijai.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Aģentūras tehniskā IST infrastruktūra tiek ekspluatēta augstā kvalitātes līmenī, un
tiek maksimāli paaugstināta nepārtraukta, efektīva un droša darbība visiem
atbalstītajiem saimnieciskās darbības virzieniem.
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2. Nodrošināt iestādei konsekventu un kopīgu IT arhitektūru, kā arī veicināt IT
projektu pārvaldības un vadības paraugpraksi, nodrošināt profesionālu,
kompetentu un savlaicīgu reakciju uz jebkuru plānotu vai periodisku pasākumu.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Datu centra
statistika

Kritiski svarīgo sistēmu pieejamība ārējiem
klientiem (t.i. darbības laiks pakalpojuma
nodrošināšanas laikā).

99 %

Iekšējo lietotāju apmierinātība ar IT
pakalpojumiem, ņemot vērā personāla/
atbalsta attiecību.

Augsta

Klientu gada
apsekojums un ad
hoc vērtējums.

Kritiski svarīgo sistēmu aptvēruma pakāpe
darbības nepārtrauktības risinājumā, kas
ietver ārējo(-s) datu centru(-s).

Aptverta REACH-IT,
ECHA tīmekļa
vietne, e-pasta
sistēma un tīmekļa
savienojums.

Gada iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti











Pakalpojumu nodrošināšana, lai uzturētu IST infrastruktūras un IST resursu
darbību un atbilstošus darbības rādītājus.
IT-drošības pārvaldības funkcijas izveidošana.
Darbības nepārtrauktības risinājuma izveidošana kritiski svarīga IT sistēmām,
izmantojot ārpakalpojumus mitināšanas nodrošināšanai (prioritāte piešķirama
sistēmām, kas veido pamatu 2013. gada REACH reģistrācijas termiņam).
Darbības un administrācijas darbplūsmu paplašināšana Uzņēmumu satura
pārvaldības programmā.
Project Portfolio Office darbība.
Cilvēkresursu pārvaldības informācijas sistēmas īstenošana.
Laika reģistrācijas sistēmas izmantošana.
Identitātes pārvaldības sistēmas īstenošanas pabeigšana.
ECM kapacitāte pilnībā darbojas atbilstīgi jaunajai resursu nodrošināšanas
stratēģijai, un ESM programmas ceļa kartē aptvertas divas jaunas jomas.
Risinājums ārējās sadarbības procesiem (piemēram, procesi, kas saistīti ar
Komiteju darbību) ir sagatavots īstenošanai ar mērķi uzsākt pakāpenisku IT
funkciju, ko šobrīd nodrošina CIRCA, aizvietošanu.
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4. 16. pasākums: Biocīdi
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
Paredzams, ka jauno Biocīdu regulu pieņems 2012. gada vidū, un tā stāsies spēkā 2013.
gada septembrī. 8 Ar šo regulu tiks ievērojami paplašināti ECHA regulatīvie uzdevumi
attiecībā uz tehniskajiem un zinātniskajiem uzdevumiem, kas saistīti ar regulas
īstenošanu. Saskaņā ar paredzēto laika grafiku ir palikuši divdesmit mēneši, kuru laikā
sagatavoties paredzamo uzdevumu veikšanai, un ECHA tas ir būtisks izaicinājums.
2012. gadā ECHA ir jāpaplašina līdz šim ļoti nelielie sākotnējās sagatavošanās darbi,
izveidojot pilnīgu sagatavošanās programmu, vienlaicīgi izvairoties no jebkādas negatīvas
ietekmes uz REACH un CLP īstenošanu. Tas ietvers šādus galvenos uzdevumus:
 Nodrošināt, ka ECHA ir savlaicīgi gatava pieņemt un apstrādāt pieteikumus par
aktīvajām vielām, pārņem Pārskatīšanas programmu no Eiropas Komisijas (DG
JRC) un par Savienības biocīdo produktu licencēšanu, ievērojot regulā noteiktos
termiņus un pārejas periodus.
 Ir jāpabeidz analīze par to, kā piemērot REACH-IT un IUCLID biocīdiem, lai
izveidotu Biocīdo produktu reģistru (R4BP), un ir jāsākas pirmajam īstenošanas
posmam.
 Darbam pie biocīdu vadlīnijām un rokasgrāmatām ir jāvirzās uz priekšu ļoti ātri, lai
uzņēmumiem būtu pieejamas galvenās vadlīnijas pietiekami savlaicīgi pirms jauno
noteikumu ieviešanas.
 ECHA jāsniedz savs ieguldījums arī virknē īstenošanas un deleģēto aktu, kas
jāizdod Komisijai, tostarp jaunajā Biocīdu maksājumu regulā.
 ECHA jābūt gatavai risināt arī citus ar biocīdiem saistītus uzdevumus, jo īpaši
saistībā ar datu kopīgu lietošanu, tā saucamajiem "bezbiļetniekiem” (free riders)
un tehniskās ekvivalences noteikšanu, tostarp saistītajām apelācijas procedūrām.
Šiem dažādajiem uzdevumiem ir jāizstrādā iesniegšanas ceļi.
 Ir jāizveido Biocīdo produktu komiteja, un jāizstrādā darba prakses un attiecīgie
noteikumi un procedūras, lai tā varētu uzsākt regulāru darbību no 2013. gada 1.
septembra. Iespējams, ka 2012. gada otrajā pusē būs nepieciešams organizēt
neformālu(-as) sagatavošanās sanāksmi (-es). Jāizveido arī ECHA sekretariāta
funkcija Koordinācijas grupai.
 Ir jāizstrādā informēšanas plāns, lai palielinātu uzņēmumu un ieinteresēto personu
informētību par to jaunajiem pienākumiem, un ir jāsāk plāna īstenošana. Šeit
uzsvars tiks likts uz uzņēmumu jaunajiem pienākumiem salīdzinājumā ar esošo
Biocīdo produktu direktīvu (tā dēvētie ""bezbiļetnieki”", tehniskā ekvivalence un
Savienības licencēšana). Galvenais elements informēšanā būs īpašas tīmekļa
vietnes biocīdiem izveidošana, tostarp paredzot netraucētu attiecīgo tīmekļa
vietnes sadaļu pārcelšanu no DG JRC, kam būs jāsākas 2012. gadā.
Lai efektīvi uzsāktu biocīdu uzdevumu pildīšanu, ļoti svarīga ir ātra jaunu darbinieku
pieņemšana un viņu ievadīšana darbā un apmācība.

Priekšlikumā sākotnēji bija paredzēts, ka regulas piemērošanas datums būtu 2013. gada 1.
janvāris. Tomēr Komisija savā paziņojumā par Padomes pozīciju pirmajā lasījumā ierosināja atlikt
piemērošanas sākuma datumu uz 2013. gada 1. septembri.

8

- 55 -

2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Nodrošināt ECHA gatavību uzsākt jaunās biocīdu darbības no piemērošanas
sākuma dienas efektīvi un sekmīgi.
2. Jaunu procedūru, rīku un organizatoriskās struktūras izveidošana, kā arī jauno
biocīdu ekspertu atlase un viņu kapacitātes veidošana.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums

2012. gadā netiek piemēroti.

3. Būtiskākie rezultāti










Pabeigta Biocīdo produktu reģistra (B4BP) analīze un izstrāde, un uzsākta tā
īstenošana.
Biocīdu funkcijas iekļaušana paredzētajā IUCLID5 izlaidumā, tostarp papildu
lietotāju prasību saraksta izveidošana IUCLID6.
Izstrādāti pirmie galveno vadlīniju dokumentu projekti, izveidota visaptveroša
programma citu biocīdu vadlīniju izstrādei.
Izstrādāti procedūru un nepieciešamo dokumentu projekti, lai izpildītu ECHA
Sekretariāta pienākumus pieteikumu apstrādei, tostarp attiecībā uz sadarbību ar
dalībvalstīm un nozari.
Izstrādāti procedūru un nepieciešamās dokumentācijas projekti, lai risinātu
uzdevumus, kas saistīti ar datu kopīgu lietošanu, "bezbiļetniekiem” un tehnisko
ekvivalenci.
Biocīdo produktu komitejas Locekļu iecelšana, priekšsēdētāja un sekretariāta
nodrošināšana, un pirmās(-o) neformālās(-o) sanāksmes(-ju) organizēšana, ja tas
nepieciešams. ECHA sekretariāta izveidošana koordinācijas grupai.
Provizoriskais darba plāns un nepieciešami procedūru noteikumi Biocīdo produktu
komitejai.
Izstrādāta apmācību programma jaunajiem ar biocīdiem saistītajiem darbiniekiem
un uzsākta tās īstenošana.
Attīstīts personāla modelis, iekļaujot ar biocīdiem saistīto darbību organizatorisko
struktūru ECHA ietvaros.
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5. 17. pasākums: PIC
1. Galvenie 2012. gada uzdevumi
2011. gada maijā Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu par regulas par bīstamo
ķimikāliju eksportu un importu (Regula 689/2008, tā dēvēta PIC regula) pārskatīšanu.
Svarīgs priekšlikuma elements ir regulas zinātnisko un tehnisko aspektu īstenošanas
pārcelšana no Komisijas Kopīgā pētniecības centra uz ECHA. Tiek paredzēts, ka regulas
pieņemšana varētu notikt 2012. gadā, un paredzamais spēkā stāšanās laiks ir 2013.
gads.
Lai nodrošinātu sekmīgu šī jaunā regulēšanas uzdevuma īstenošanu, ECHA
nepieciešams veikt virkni sagatavošanās darbību, vienlaicīgi izvairoties no jebkādas
negatīvas ietekmes uz REACH un CLP īstenošanu. Steidzamākā un plašākā no šīm
darbībām ir analīzes veikšana sadarbībā ar DNA un jaunu IT funkciju īstenošanas
uzsākšana, lai efektīvi veiktu eksporta paziņojumu apstrādi, ņemot vērā arī tiesību aktā
noteiktos stingros termiņus. Turklāt ECHA būs jāsagatavo jaunas vadlīnijas un
rokasgrāmatas, kā arī jāuzsāk informēšanas un saziņas aktivitātes saistībā ar jaunajiem
juridiskajiem pienākumiem un ECHA jauno lomu.
ECHA arī ātri jāizveido iekšējā kapacitāte, lai varētu izpildīt jaunos uzdevumus, izmantojot
šim nolūkam jaunu darbinieku pieņemšanu un apmācību. Tas ir nepieciešams, lai
nodrošinātu atbalstu jauno darbības uzdevumu īstenošanai, kā arī sniegtu zinātniskās un
tehniskās konsultācijas Komisijai saistībā ar Roterdamas konvencijas īstenošanu. ECHA
arī sāk veidot tīklu ar dalībvalstu nozīmētajām valsts iestādēm un trešajām valstīm ar
mērķi vienoties par kopīgiem sadarbības principiem un praksi.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Norisinās sagatavošanās, lai efektīvi un sekmīgi sāktu īstenot jaunos PIC
uzdevums pēc [regulas] stāšanās spēkā.
2. Nodrošināta jaunu procedūru un rīku izveide, kā arī personāla, kas īsteno jaunos
uzdevumus, veiktspējas veidošana.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītāji

Mērķis 2012. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums

2012. gadā netiek piemēroti.
3. Būtiskākie rezultāti





Panākts ievērojams progress eksporta paziņojumu iesniegšanas procedūru, IT
rīku un saistīto rokasgrāmatu attiecībā uz eksporta paziņojumu procedūrām
sagatavošanā sadarbībā ar DNA.
Panākts ievērojams progress procedūru izstrādā, lai risinātu nepārprotamas
importa piekrišanas procedūru.
Izveidoti nepieciešamie kontakti ar dalībvalstīm un trešajām valstīm.
Uzsākta jauno darbinieku pieņemšana, un izstrādāta veiktspējas pilnveidošanas
programma.
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6. Aģentūras riska veidi
ECHA veic riska novērtējumu vienreiz gadā, lai identificētu, novērtētu un kontrolētu
iespējamos notikumus, kas var pakļaut riskam darba programmā definēto mērķu
sasniegšanu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, ECHA vadība identificēja šādus galvenos
riska veidus.
ECHA ir pakļauta dažādam spiedienam un gaidām no ārpuses, kas var piespiest
Aģentūru mainīt tās prioritātes un noteikt jaunas, papildinot jau esošās. Tas var izraisīt
neefektīvu resursu izmantošanu un kavēt mērķu sasniegšanu. Lai šo ietekmi mazinātu,
visa ietekme uz resursiem, ko izraisa prioritāšu maiņa vai jaunu uzdevumu uzņemšanās,
būs rūpīgi jāaprēķina pirms pieņemšanas.
Tā kā 2012. gadā būs jāpārbauda rekordliels testēšanas priekšlikumu skaits un jāveic arī
liels skaits atbilstības pārbaužu; ECHA spēja efektīvi pārvaldīt dokumentācijas apstrādi ir
īpaši svarīga tās mērķu sasniegšanai šajā jomā. Šīs darba programmas sagatavošanas
laikā šī procesa efektivitāte vēl joprojām rada risku. Tāpēc īpašs uzsvars tiks likts uz
dokumentācijas izvērtēšanas procesa efektivitāti un visu nepieciešamo koriģējošo darbību
īstenošanu.
Virkne darba programmas mērķu ir tieši saistīti ar ECHA komiteju spēju izpildīt savus
uzdevumus. Tā kā Komiteju darba slodze strauji palielinās, to spēja nodrošināt gaidīto
rezultātu ir apdraudēta, ja to locekļi nesaņems atbilstoša līmeņa atbalstu no dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, kā tas noteikts REACH. Tāpēc ECHA pastiprinās dialogu ar
dalībvalstīm, jo īpaši saistībā ar ieguldījumu, kas tai nepieciešams no MSCA darba
programmas īstenošanai.
Šī darba programma un ECHA ilgtermiņa plāns ir balstīti uz tā dēvētajiem sākotnējiem
rādītājiem, kas atspoguļoti 2. pielikumā. Šie rādītāji atvasināti no Komisijas sākotnējām
aplēsēm, kas izstrādātas REACH regulas sagatavošanas laikā, un no sekojošajiem
atjauninājumiem, ko sagatavojusi ECHA sadarbībā ar nozari un citām ieinteresētajām
personām. Ar šiem rādītājiem saistītās lielās neskaidrības dēļ saglabājas būtisks risks
attiecībā uz cilvēkresursu plānošanu gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā. Turklāt,
balstoties uz pamatotu personāla modeli, kas izstrādāts 2011. gadā, ECHA maksimāli
izmantos pieejamos resursus. Kas attiecas uz abiem jaunajiem tiesību aktiem par
biocīdiem un PIC, izvairīšanās no jebkādas aizkavēšanās jauno darbinieku pieņemšanā ir
vienīgais veids, kā nodrošināt, ka ECHA var sagatavoties jauno uzdevumu veikšanai.
ECHA darbība ir lielā mērā atkarīga no efektīvām IT sistēmām dažāda veida
dokumentācijas, ko saņem Aģentūra, apstrādei. Jebkādas problēmas vai kavēšanās IT
izstrādē var apdraudēt mērķu sasniegšanu atbilstīgi plānam. Lai mazinātu risku, 2011.
gadā ECHA ir sagatavojusi ilgtermiņa IT attīstības plānu, kas ietver arī resursu plānu.
Tomēr risks saglabājas jo īpaši attiecībā uz efektivitātes ieguvumiem, kas tiek sagaidīti no
IT rīku izmantošanas.
Papildu cilvēkresursu risks, ko identificējusi ECHA, attiecas uz zinātniskās veiktspējas
saglabāšanu ilgtermiņā. Šī dokumenta sagatavošanas laikā ECHA vēl joprojām notiek
strauja darbinieku skaita palielināšanās, taču, sākot ar 2012. gadu, jaunu darbinieku
pieņemšana ievērojami palēnināsies. Nenovēršami, ka atsevišķi darbinieki pēc vairāku
gadu darba Aģentūrā sāks apsvērt alternatīvas; tāpēc ECHA plāno likt uzsvaru uz
stratēģijas izstrādi, lai saglabātu savu augsto zinātnisko veiktspēju nākotnē.
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Identificēts ilgāka termiņa risks attiecas uz Aģentūrai pieejamajiem resursiem pēc 2013.
gada. Aplēses liecina, ka pēc 2013. gada Aģentūrai būs nepieciešama ES subsīdija, un
tās vajadzības vajadzētu ņem vērā apspriežamajās ES finanšu perspektīvās laikposmam
no 2014. līdz 2020. gadam.
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1. pielikums ECHA organizatoriskā struktūra
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2. pielikums Darba programmā izmantotie darbības rādītāji
Pamatrādītāji 2012. gadam
ECHA darbības galvenie virzītāji

Aplēse 2012. gadam

2012. gadā iesniegtās dokumentācijas
Reģistrācijas dokumentācijas
atjauninājumi)

(tostarp

Testēšanas priekšlikumi

5100
10

Konfidencialitātes
pieprasījumi

ievērošanas

320

Piekļuve datiem, kas vecāki par 12
gadiem

120

PPORD paziņojumi

200

Pieprasījumi

1800

Paziņojumu skaits saskaņā ar 7. panta 2.
punktu

70

Ziņojumu/ paziņojumu skaits saskaņā ar
REACH 38. panta 2. punktu

11 700

Ierobežošanas
pielikums)

priekšlikumi

(XV

10

ierobežošanas

≥1

Saskaņotās klasifikācijas un marķējuma
priekšlikumi (CLP regulas VI pielikums)

60

SVHC statusa atzīšanas priekšlikumi (XV
pielikums)

40

ECHA izstrādātie priekšlikumi par SVHC

5

Licenču pieteikumi

30

Alternatīva nosaukuma pieprasījumi

50

ECHA
izstrādātie
priekšlikumi

CoRAP iekļautās
dalībvalstis

vielas,

ko

vērtē

40

Lēmumi par dokumentācijas novērtējumu
- Lēmumu par TP skaits
- Pabeigto CCH skaits
o Ietverto CCH lēmumu skaits
(30 %)

360
250
75

Lēmumi par datu kopīgu lietošanu

10

Lēmumi par atbilstības
(negatīvi, t.i. noraidījumi)

10

ECHA lēmumi 2012. gadā

pārbaudēm

Lēmumi par pieprasījumiem
piekļuvi dokumentiem

piešķirt

300

Lēmumi
par
konfidencialitātes
ievērošanas pieprasījumiem (negatīvi)

30
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apelācijas

20

CoRAP projekts par vielām, uz kurām
attiecas novērtēšana

1

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz
licencējamo vielu sarakstu

1

Jautājumi/ saskaņotās atbildes (REACH
konsultācijas, REACH-IT, IUCLID 5 un
citi)

7000

MVU pārbaudes

300

2012. gadā
sūdzības

iesniegtās

Citi

Valdes sanāksmes

4

MSC sanāksmes

6

RAC sanāksmes

7

SEAC sanāksmes

4

Foruma sanāksmes

3

Jaunie
aizpildāmie
REACH/CLP mērķiem

LD

amati

17

Darbā pieņemšana kadru mainības dēļ

25

Jaunie aizpildāmie PD/LD amati saistībā
ar biocīdiem

19

Jaunie aizpildāmie PD/LD amati PIC
mērķiem

4
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3. pielikums: Aprēķinātie resursi 2012. gadam
Personāla resursi WP2011
Tālāk norādītie kārtas numuri attiecas uz 2012. gada darba
programmu, nevis uz numerāciju budžetā.
Regulatīvo procesu īstenošana (darbības budžets)
1. pasākums: Reģistrācija, datu kopīga lietošana un
izplatīšana
2. pasākums: Izvērtējums
3. pasākums: Riska pārvaldība
4. pasākums: Klasifikācija un marķēšana
5. pasākums: Konsultācijas un palīdzība, ko nodrošina
vadlīnijas un palīdzības dienests
6. pasākums: IT darbības atbalstam
7. pasākums: ES institūciju un struktūru zinātniskās un
tehniskās konsultācijas
ECHA struktūras un atbalsta pasākumi
8. pasākums: Komitejas un forums
9. pasākums: Apelācijas padome
10. pasākums: Saziņa
11. pasākums: Starptautiskā sadarbība
Pārvaldība, organizācija un resursi
12. pasākums: Pārvaldība
Kopā REACH un CLP
13.-15. pasākums Organizācija un resursi (II sadaļa:
Infrastruktūra)
I sadaļa (personāla izdevumi)
Kopā
Štatu sarakstā:
16. pasākums: Biocīdi
17. pasākums: PIC

AD

AST

CA

34

11

7

81

13

2

32

7

13

Galīgais
budžets
2011. gadam

Personāla resursi 2012.
gadā
AD
AST
CA

2012. gada
budžets

1 035 200

33

11

8

440 198,00

85

13

4

2 652 150

2

1 496 675,00

35

7

7

975 700

3

2

230 258,00

14

3

4

223 500

26

11

5

22

11

7

28

8

0

27

9

2

5

0

1

7

0

3

21

8

3

1 868 183,00

21

8

4

1 870 120

9

6

5

362 801,00

6

4

2

80 000

10

9

8

7 739 753,00

9

9

8

6 040 280

4

0

0

777 845,00

4

0

0

655 640

24

14

3

24

15

4

1 971 100,00

287

90

38

1 603 095,00
29 740 000,00

287

90

53

24

55

28

24

55

30

28 130 600
14 619 700

1 151 289,00

967 469,00
12 793 811,00
308 623,00

15 587 000,00

145

456
neattiecas
neattiecas

1

66

99 800 000,00

11 561 650
589 700

59 915 700

54 473 000,00

311

475 560

311

145

83

0
2

8
1

102 666 000

456
neattiecas
neattiecas

neattiecas
neattiecas

11
1

3 256 500
1 470 300

4. pielikums: Iepirkumu plāns

Darba
programmas
pasākums
1.0:
Reģistrācija,
provizoriska
reģistrācija un
datu kopīga
lietošana

Apakšpasākums
Struktūrvienība
(ja piemērojams)

1.2. Datu
vākšana

2.1.
2,0 Izvērtējums Dokumentācijas
izvērtējums

3.0: Riska
pārvaldība

3.3 Ieteikumi
attiecībā uz XIV
pielikumu

Līguma priekšmets

Ekspertu konsultācijas par SID
dokumentācijas izvērtēšanai un
jebkuram REACH procesam

Budžeta
projekts
(EUR)

Paredzētais Paredzētais
Provizoriskais
iepirkšanas
līguma
iepirkuma
sākuma
parakstīšanas
veids
datums
datums

100 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1. cet.

4. cet.

Pakalpojumi pieprasījumi
(darbsemināri/semināri/zinātniskie
pakalpojumi), kas veltīti
konkrētiem jautājumiem
150 000,00
izvērtēšanā un ko koordinē
izvērtēšanas forumi un/vai kas
saistīti ar vides un cilvēku
veselības jautājumiem

FWC
ECHA/2011/01

1. cet.

4. cet.

D2

Pakalpojumi, lai sniegtu atbalstu
XV pielikuma dokumentācijas par
SVHC izstrādē pēc ES Komisijas
lūguma

200 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1. cet.

2. cet.

150 000,00

FWC
ECHA/2011/01

2.-3. cet.

3.-4. cet.

200 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1. cet.

3. cet.

C2

E21/E2/E3

3.0: Riska
pārvaldība

3.4 Licenču
pieteikumi

D2

Pakalpojumi, lai apkopotu datus
prioritāšu noteikšanai attiecībā uz
licencēšanu (tostarp datu
iegūšana no reģistrācijas
dokumentācijas).

3.0: Riska
pārvaldība

3.5 Ierobežojumi

D3

Pakalpojumi, lai sniegtu atbalstu
Komisijai ierobežošanas
priekšlikumu sagatavošanā

2

3.1
Sagatavošanās
3.5 Ierobežojumi
riska
pārvaldībai

D3

Atcelšanas izmaksas

100 000,00

Atklāts konkurss
vai
FWC/2011/01

3.-4. cet.

4. cet.

150 000,00

FWC
ECHA/2011/01

2.-3. cet.

3.-4. cet.

2. cet.

3. cet.

3.0: Riska
pārvaldība

3.6 Horizontālas
riska pārvaldības
darbība

D2

Atbalsts pieejas attiecībā uz 57.
panta f) punkta identificēšanu
izstrādei

3.0: Riska
pārvaldība

3.6 Horizontālas
riska pārvaldības
darbība

D2

Pakalpojumi CSA/ES
Atklāts konkurss
metodoloģijas/ piemēru turpmākai 100 000,00
vai FWC
attīstībai
ECHA/2011/01

4.0:
Klasifikācija un
marķēšana

4.2 KL paziņojumi
un saraksts

D1

KL saraksta iepriekšēja analīze

150 000,00

FWC
ECHA/2011/01

3. cet.

4. cet.

5.0:
Konsultācijas
un palīdzība, ko 5.3 Vadlīniju
izstrāde un
nodrošina
vadlīnijas un
atjaunināšana
palīdzības
dienests

A2

Vielas izstrādājumos: stratēģijas
attiecībā uz SVHC izstrādājumos,
ieteikumi iestādēm

80 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.8 ECM
darbības

I2

Documentum licenču uzturēšana
un jaunu EMC Documentum
moduļu iegāde

450 000,00 SACHA II FWC

3.-4. cet.

3.-4. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.3
Programmatūras
inženierizstrāde

I2

ORACLE programmatūras
uzturēšana

450 000,00

FWC
ECHA/2010/42

1.-4. cet.

1.-4. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.3
Programmatūras
inženierizstrāde

I3

Konsultācijas par
uzņēmējdarbības objektiem

155 000,00

HANSEL

1. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.3
Programmatūras
inženierizstrāde

I3

Konsultācijas par trūkumu
novēršanas līdzekļiem

100 000,00 SACHA II FWC

1. cet.

2. cet.

3

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.1 REACH-IT

I2

REACH-IT turpmāka attīstība un
uzturēšana

1 550
000,00

FWC
ECHA/2011/103

1. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.2 IUCLID 5/6

I2

IUCLID turpmāka attīstība un
uzturēšana

1 200
000,00

FWC
ECHA/2011/103

1. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.3 RIPE

I2

RIPE turpmāka attīstība un
uzturēšana

600 000,00

FWC
ECHA/2011/103

1. cet.

3. cet.

I2

RSA apliecinājumi par EA

1.-4. cet.

1.-4. cet.

1. cet.

2. cet.

1.-2. cet.

3.-4. cet.

6,0 IT darbības
6.1.3 RIPE
atbalstam
6,0 IT darbības
6.1.4 Chesar
atbalstam
6,0 IT darbības
6.1.4 Chesar
atbalstam

I2
C3

CHESAR turpmāka attīstība un
uzturēšana
Konsultāciju atbalsts par Chesar,
IUCLID un Casper (ne-IT)

NATACHA II
FWC
FWC
858 000,00
ECHA/2011/103
FWC
170 000,00
ECHA/2011/01
600 000,00

I2

CASPER turpmāka attīstība un
uzturēšana

Hansel, FWC
ECHA/2009/40,
897 950,00
ORACLE FWC
ECHA/2010/42

1. cet.

2. cet.

6.1.5 Casper

I2

Programmnodrošinājuma
licences: Oracle OWB rīki

150 000,00

FWC
ECHA/2010/42

2. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.6 Odyssey

I2

Odyssey turpmāka attīstība un
uzturēšana

850 000,00 FWC 2009/103

1. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.7 Informācijas
izplatīšana

I2

Konsultācijas

HANSEL, FWC
600 000,00 ECHA/2009/40,
ECHA/2010/124

2. cet.

2. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.8 ECM
darbības

I3

Programmatūras izstrādes
pakalpojumi

FWC
ECHA/2011/66

1.-4. cet.

1.-4. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.2.10 SciSoft

I2

Programmnodrošinājuma licence:
450 000,00 SACHA II FWC
SciSoft

1.-4. cet.

1.-4. cet.

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.1.5 Casper

6.0: IT
darbības
atbalstam
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2 133
000,00

6.0: IT
darbības
atbalstam

6.3
Programmatūras
inženierizstrāde

I2

Programmatūras testēšanas
pakalpojumi

800 000,00

FWC
ECHA/2009/40

1.-2. cet.

2.-3. cet.

7.2 Testēšanas
metodes un 7.3
Nanomateriāli

B0

Nanomateriāli un testēšanas
metodes - 2-3 projekti, katra
vērtība EUR 100 000

200 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1.-4. cet.

1.-4. cet.

7.5: CSA
programma

C3

Zinātniskā analīze par iedarbības
aplēšu rīkiem

360 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1.-4. cet.

1.-4. cet.

7.5: CSA
programma

C3

CSR elementu paraugu
izveidošana ar Chesar (arī
apmācības nolūkā)

100 000,00

FWC
ECHA/2011/01

1.-4. cet.

1.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.2.1 ECHA
tīmekļa vietne

A3

ECHA tīmekļa vietnes turpmāka
attīstība

500 000,00

FWC
ECHA/2010/124

1.-4. cet.

1.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.2.2 ECHA-net

A3

Programmatūras izstrādātājs

60 000,00

FWC
ECHA/2010/124

1.-4. cet.

1.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.2.4
Audiovizuālie
pakalpojumi

A3

Korporatīvais video

150 000,00

FWC
ECHA/2011/111

1.-4. cet.

1.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.3.2. Iekšējās
saziņas projekti

A3

Korporatīvā diena/ 5. gadadiena

100 000,00

Hansel

1. cet.

1. cet.

7.0:
Zinātniskas un
praktiskas
konsultācijas
tiesību aktu
turpmākai
izstrādei
7.0:
Zinātniskas un
praktiskas
konsultācijas
tiesību aktu
turpmākai
izstrādei
7.0:
Zinātniskas un
praktiskas
konsultācijas
tiesību aktu
turpmākai
izstrādei

5

10.0: Saziņa

10.0: Saziņa

10.4.1 ECHA
publikācijas un
materiāli
10.4.1 ECHA
publikācijas un
materiāli

A3

Publikāciju plūsma uz tīmekļa
bāzes

100 000,00

FWC
ECHA/2010/124

2. cet.

3. cet.

A3

Iespiešana un dizains

230 000,00

FWC
ECHA/2011/183

2.-3. cet.

2.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.4.5 Ārējās
saziņas projekti

A3

Informētības uzlabošana 2013.
gada termiņam un citiem

200 000,00

Jaunās
procedūras

2. cet.

3. cet.

10.0: Saziņa

10.5.3 Mediju
analīze

A3

Mediju uzraudzība

250 000,00

FWC
ECHA/2011/278

2.-3. cet.

2.-4. cet.

10.0: Saziņa

10.6.2
Ieinteresēto
personu
aktivitātes

A3

Ieinteresēto pušu darbsemināri
(2012. gadā divi)

160 000,00

Hansel

2.-3. cet.

2.-4. cet.

11.0:
Starptautiskā
sadarbība

11.3 Līdzdalība
ESAO aktivitātēs

C3

Ontoloģijas konsultācijas

240 000,00

FWC
ECHA/2011/25

1. cet.

2. cet.

11.0:
Starptautiskā
sadarbība

11.3 Līdzdalība
ESAO aktivitātēs

C3

Citas starptautiskās darbības, kas
saistītas ar QSAR, globālo
100 000,00
portālu, IUCLID, saskaņotajām
veidlapām, utt.

FWC
ECHA/2011/01

1.-2. cet.

3.-4. cet.

12.0:
Pārvaldība

12.12 Plānošana,
pārraudzība un
pārskatīšana

ExO

Īpašas konsultācijas (tostarp PV
sistēmas specifikācija)

66 000,00

FWC
ECHA/2011/93

1. cet.

1. cet.

440 000,00

FWC
ECHA/2010/93

1. cet.

1. cet.

66 000,00

FWC
ECHA/2010/93

1. cet.

1. cet.

12.0:
Pārvaldība

12.5 Kvalitātes
pārvaldība

ExO

Kvalitātes pārvaldības sistēmas
dokumentācijas sagatavošana:
praktiska palīdzība direktorātiem
2. un 3. līmeņa dokumentācijas
sagatavošanā

12.0:
Pārvaldība

12.6 Drošība

ExO

Konsultatīvā revīzija: ISO 27001
prasību ārējā izvērtēšana

6

12.0:
Pārvaldība

12.9 Iekšējā
revīzija

ExO

IT revīzijas konsultācijas

Kopējā summa

77 000,00

FWC
ECHA/2010/93

1. cet.

1. cet.

16 252
950,00

Iepirkumu līgumā ietverti darbības izdevumi, kas pārsniedz EUR 60 000, izmantojot 2012. gadā paredzēto iepirkumu Aģentūras vajadzībām.
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