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2014. gada darba programma –
nākotnes veidošana

2014. gadā ECHA izstrādās pamatu nākamajiem
pieciem gadiem drošas ķimikāliju lietošanas
sekmēšanai. Starp tās prioritātēm ir nepieciešamo
pasākumu apzināšana saistībā ar pēdējo REACH
reģistrācijas termiņu 2018. gadā, darbs saistībā
ar drošas ķimikāliju lietošanas politisko mērķu
sasniegšanu līdz 2020. gadam un raits vielu
licencēšanas process īpaši bīstamām vielām

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

(SVHC), biocīdu vielām un produktiem. Aģentūra
arī piedalīsies Komisijas veiktajā REACH
pārskatīšanā.
Cieša sadarbība ar dalībvalstīm, Eiropas
Komisiju un akreditētajām ieinteresēto personu
organizācijām palīdzēs ECHA sasniegt tās
stratēģiskos mērķus.
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ECHA STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Aplēses 2014. gadam

1. Maksimāli atvieglot augstvērtīgu datu pieejamību,
lai ķimikālijas varētu ražot un lietot droši
Lai uzlabotu reģistrācijas dokumentācijas
kvalitāti, ECHA, valstu iestādēm un nozarei ir cieši
jāsadarbojas. Ilgtermiņa mērķis tiks sasniegts,
vienlaicīgi izmantojot regulējuma novērtēšanu,
uzlabojot ķīmiskās drošības metodes, standartus
un to paziņošanu piegādes ķēdē. Lai uzlabotu
piekļuvi savām datubāzēm, ECHA izstrādās nākamo
lietotājam ērtāk lietojamas informācijas par
ķimikālijām paaudzi.
Līdz 2018. gada reģistrācijas termiņamdaudzi
mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) reģistrēs vielas
pirmo reizi. ECHA veido daudzgadu plānošanu, lai
pārskatītu tās rīkus un vadlīnijas, kā arī uzlabotu
piemērotību lietotājiem, lai palīdzētu šiem
uzņēmumiem.
ECHA vairos nozares informētību, lai visi apzinātos
savus pakārtotā lietotāja pienākumus. Tas ietver
pienākumu paziņot informāciju piegādes ķēdē,
tostarp drošības datu lapu precizēšanu, iekļaujot
iedarbības scenārijus.
Aģentūra palielinās informētību par pienākumu
marķēt maisījumus saskaņā ar CLP (klasificēšana,
marķēšana un iepakošana), kas ar 2015. gada jūniju
kļūs obligāts.
2. Mobilizēt iestādes, lai tās pārdomāti lieto datus,
apzinot bīstamas ķīmiskās vielas un risinot to
radītās problēmas.

Augstvērtīgu datu pieejamības maksimālā
atvieglošana
Iesniegtā reģistrācijas dokumentācija
Lēmumi par testēšanas priekšlikumiem

200

Pieprasījumi par piekļuvi datiem, kas vecāki par
12 gadiem

270

Iesniegtie PPORD paziņojumi

300

Izmeklēšanas
Pārsūdzības

p.o. box

400,

23
600

Alternatīva nosaukuma pieprasījumi

100

Lēmumi par atbilstības prasībām pārbaudi

150

Priekšlikumi par saskaņotu klasifikāciju un
marķējumu

70

Iestāžu mobilizēšana bīstamu ķimikāliju
apzināšanai un to radīto problēmu risināšanai
CoRAP sarakstā iekļautās vielas, kuras
jānovērtē dalībvalstīm

50

Vielu novērtēšanas lēmumi

35

Priekšlikumi par ierobežošanu

8

Priekšlikumi vielas noteikšanai par SVHC

30

Licencēšanas pieteikumi

20

Saistībā ar SVHC lietošanas licencēšanu ECHA
mērķis ir izstrādāt kopā ar Komitejām augstas
kvalitātes atzinumus par pirmajiem liecencēšanas
pieteikumiem.

18 ,

1 300

Uzņēmuma lieluma pārbaudes

2014. gadā ECHA kopā ar dalībvalstīm un Komisiju
pilnībā ieviesīs ambiciozo SVHC ceļa karti līdz
2020. gadam. Tā attieksies ne tikai uz zināmajām,
bet arī uz vēl nezināmajām SVHC. Vēl nezināmu ļoti
bīstamu vielu apzināšana notiks, padziļināti izskatot
reģistrācijas datubāzi.
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3. Risināt zinātniskās problēmas, darbojoties kā
dalībvalstu, Eiropas iestāžu un citu dalībnieku
zinātnisko un regulatīvo spēju veidošanas centram
ECHA turpinās strādāt ar nanomateriālu jautājumu,
lai nodrošinātu nanomateriālu un to izmantošanas
reģistrēšanu saskaņā ar REACH. Aģentūra sāks
veidot ekspertu grupu, lai atbalstītu endokrīno
sistēmu degradējošo vielu apzināšanu.
Tā turpinās pilnveidot savu zinātnisko
kompetenci,sniedzot zinātniskas konsultācijas
likumdevējam par citiem regulējuma jautājumiem
saistībā ar ķīmisko drošību.
4. Efektīvi un sekmīgi izpildīt pašreizējos
un jaunos uzdevumus likumdošanas jomā,
vienlaikus pielāgojoties paredzamajiem resursu
ierobežojumiem
ECHA optimizēs savu regulējuma procesu saskaņā ar
REACH un CLP, efektivizējot un racionalizējot savu
darbību. Tas palīdzēs mazināt šiem likumdošanas
mērķiem paredzēto resursu samazinājuma ietekmi.
ECHA arī mācīsies no savas iepriekšējās pieredzes,
lai izveidotu pārdomātus un racionālus procesus
saistībā biocīdu un PIC regulējumu. Saistībā ar
biocīdiem pārskatīšanas programmas paātrināšana
noteikts ES apstiprināšanas režīma sekmes
attiecībā uz aktīvajām vielām.
Aplēses 2014. gadam

Informācijas pieprasījumi
Palīdzības dienests, vispārīgas uzziņas un
jaunumi

6 000

Jauni likumdošanas uzdevumi: biocīdi un PIC
Biocīdi
Atzinumi par aktīvo vielu apstiprināšanu

50

Pieteikumi Savienības licencēm

20

Izvērtējumi aktīvo vielu piegādātājiem

300

Tehniskās līdzvērtības un ķīmiskās līdzības
izvērtējumi

150

PIC
PIC paziņojumi

4 000
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2014. gada struktūrshēma
ECHA struktūrvienības
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ECHA īsumā
•
•
•
•

Apmēram 600 darbiniekiu no gandrīz visām ES
valstīm
Četras zinātniskās komitejas ar ekspertiem no 28
dalībvalstīm
Viens valstu īstenošanas informācijas apmaiņas
forums
2014. gada budžets - 119 miljoni eiro

2014. gada darba programma
echa.europa.eu/publications
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