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Darba programma 2013. gadam
Strādāt tā, lai kļūtu par pasaules vadošo
regulatīvo iestādi ķīmisko vielu drošības
jomā
ECHA stratēģiskie mērķi
ECHA ir izvirzījusi četrus stratēģiskus mērķus, kas iekļauti
aģentūras ilgtermiņa programmā 2013.–2015. gadam.
ECHA pašlaik izstrādā jaunu ilgtermiņa programmu
2014.–2018. gadam, kurā būs izskaidrots, kā šos
stratēģiskos mērķus pārveidot par pilnvērtīgu stratēģiju,
kas nodrošinās REACH un CLP regulās paredzēto
vērienīgo uzdevumu izpildi.

ECHA STRATĒĢISKIE MĒRĶI
• Maksimāli atvieglot augstvērtīgu datu
pieejamību, lai ķimikālijas varētu ražot
un lietot droši.
• Mobilizēt iestādes, lai tās pārdomāti
lieto datus, apzinot bīstamas ķīmiskās
vielas un risinot ar tām saistītās
problēmas.
• Risināt zinātniskās problēmas, darbojoties kā
dalībvalstu, Eiropas iestāžu un citu dalībnieku
zinātnisko un regulatīvo spēju attīstīšanas
centram.
• Efektīvi un sekmīgi izpildīt pašreizējos un
jaunos uzdevumus likumdošanas jomā, vienlaikus pielāgojoties paredzamajiem resursu
ierobežojumiem.

Mūs gaida darbīgs gads.

Otrais REACH reģistrācijas termiņš iestāsies 2013. gada
31. martā. Uzņēmumiem, kas vēlas laist Eiropas tirgū
ķīmiskās vielas 100 vai vairāk tonnu apjomā gadā, būs
jāiesniedz ECHA reģistrācijas dokumentācijas.
Biocīdus izmanto, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus,
materiālus vai izstrādājumus pret kaitīgiem
organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām.
Eiropas Biocīdu regula stāsies spēkā no 2013. gada 1.
septembra, un daudziem uzņēmumiem būs jāiesniedz
ECHA dokumentācijas, lai saņemtu apstiprinājumus
aktīvajām vielām. Pirms tam licenci biocīdu produktam
varēja pieprasīt tikai vienai valstij. Jaunā regula paredz,
ka uzņēmumi var pieteikties licenču saņemšanai arī
visām Eiropas Savienības valstīm, iesniedzot ECHA tikai
vienu dokumentāciju.

Pagājušajā gadā Aģentūra uzsāka sagatavošanās darbus
Biocīdu regulai praktiski visās darbības jomās. Šis
sagatavošanās darbs turpināsies 2013. gadā.
Saistībā ar reģistrācijas termiņu un Biocīdu regulu
palielināsies dokumentāciju iesniegšanas apjoms. Šis
palielinājums ietekmēs arī citus procesus, piemēram,
dokumentāciju izvērtēšanu. Palielināsies arī publicētās
informācijas apjoms par vielām un jautājumu skaits, ko
ECHA saņems, piemēram, ar ECHA Palīdzības dienesta
starpniecību. ECHA ir gatava sniegt atbilstošu atbalstu
un palīdzēt uzņēmumiem un iestādēm.
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Sākotnējie pieņēmumi un resursu aplēses 2013.
gadam

PALĪDZĪBA UZŅĒMUMIEM IZPILDĪT TIESĪBU AKTU
PRASĪBAS ĶĪMISKO VIELU JOMĀ
Reģistrācijas dokumentācijas

15 200

Testēšanas priekšlikumi

410

Pieprasījumi par piekļuvi datiem, kas vecāki par
12 gadiem

240

PPORD paziņojumi

400

Izmeklēšanas

1 200

Pārsūdzības

36

Uzņēmuma lieluma pārbaudes

300

Alternatīva nosaukuma pieprasījumi

150

Pareizības pārbaudes

560

Zinātniskas problēmas

ĶIMIKĀLIJU DROŠAS LIETOŠANAS VEICINĀŠANA
Priekšlikumi par saskaņotu klasifikāciju un
marķējumu

70

Vielu novērtēšanas lēmumi

30

INFORMĒŠANA PAR ĶIMIKĀLIJĀM
Palīdzības dienests, vispārīgas uzziņas un jaunumi

11 800

Konfidencialitātes pieprasījumi

ECHA ir apņēmusies līdz 2013. gada beigām pabeigt
pareizības pārbaudes 5 % dokumentāciju, kas saņemtas
pirms pirmā reģistrācijas termiņa.
Vielu novērtēšanai būs jāturpinās ar pilnu sparu, un
pirmās licencēšanas pieteikumu dokumentācijas tiks
saņemtas jau 2013. gadā. Lai sekmīgi izpildītu visas
prasības, pirmo reizi tiks testēti jauni procesi.

770

AR BĪSTAMĀM ĶIMIKĀLIJĀM SAISTĪTU PROBLĒMU
RISINĀŠANA
Priekšlikumi par ierobežošanu

Foto: ECHA

8

Priekšlikumi vielas noteikšanai par SVHC

30

Licencēšanas pieteikumi

20

2013. gads ECHA būs kulminācijas gads vairākos
aspektos. Aģentūra plāno risināt jaunajā gadā gaidāmās
problēmas, paaugstinot efektivitāti un nosakot prioritātes
galvenajiem uzdevumiem.

CITI
Piekļuve lēmumiem par dokumentiem

400

Štata darbinieku skaits

608

Aģentūras budžets

107
miljoni
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