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JURIDISKS PAZIŅOJUMS
Šajā darba programmā paustie viedokļi vai nostāja nekādā gadījumā nav juridiski
uzskatāmi par Eiropas Ķimikāliju aģentūras oficiālo nostāju. Eiropas Ķimikāliju aģentūra
neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas var būt šajā
dokumentā.
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Saīsinājumu saraksts
AD

administrators

AST

asistents

KM

klasifikācija un marķēšana

CA

līgumdarbinieks

CARACAL

REACH un KMI regulas kompetentās iestādes

CASPER

IT raksturošanas lietojumprogramma atlasei, prioritāšu noteikšanai,
izvērtēšanai un informācijas sniegšanai

CHESAR

ķīmiskās drošības novērtējuma sagatavošanas un ziņošanas rīks

KMI

klasifikācija, marķēšana un iepakošana

KMR

kancerogēna, mutagēna vai reproduktīvajai sistēmai toksiska

COM

Eiropas Komisija

CoRAP

Kopienas elastīgais rīcības plāns

CSA

ķīmiskās drošības novērtējums

PL

pakārtotais lietotājs

DSG

direktoru sakaru grupa

eChemPortal

informācijas par ķīmiskām vielām globālais portāls

EA

uzņēmuma arhitektūra

EK

Eiropas Komisija

ERP

Eiropas Revīzijas palāta

ECHA

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

ECM

uzņēmuma informācijas satura pārvaldība

EEZ/EBTA

Eiropas Ekonomikas zona/Eiropas Brīvās tirdzniecības nolīgums

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

EMAS

Vides pārvaldības un revīzijas shēma

ERP

Uzņēmuma resursu plānošana

ES

Eiropas Savienība

EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

FAQ

bieži uzdotie jautājumi

Forums

forums izpildes informācijas apmaiņai

HR

cilvēkresursi

IPA

pirmspievienošanās palīdzības instruments

IKV

integrēta kvalitātes vadība

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

IPPC

piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole

IST

informācijas un sakaru tehnoloģijas

IT

informācijas tehnoloģijas

IUCLID

Starptautiskā vienotā ķīmisko vielu informācijas datu bāze

MB

valde

SM

saprašanās memorands

MSC

dalībvalstu komiteja

MSCA

dalībvalsts kompetentā iestāde

ESAO

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
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Odyssey

ECHA rīks, ko izmanto novērtēšanai

PBT

noturīga, bioakumulatīva un toksiska

PIC

Roterdamas
procedūru

PPORD

uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju
izstrāde

AAL

augu aizsardzības līdzekļi

(Q)SAR

(kvantitatīvās) struktūras aktivitātes attiecības

RAC

Riska novērtēšanas komiteja

REACH

ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana

REACH-IT

REACH-IT ir centrālā IT sistēma, kas nodrošina atbalstu REACH

RIPE

REACH informācijas portāls ieviešanai

SAICM

Stratēģiskā pieeja ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā
līmenī

SEAC

Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja

NPK

nolīgums par pakalpojumu kvalitāti

MVU

mazie un vidējie uzņēmumi

SIEF

Forums informācijas apmaiņai par vielām un datu kopīgai lietošanai

SVHC

īpaši bīstama viela

TA

pagaidu darbinieks

UN GHS

ANO vispārēji saskaņotā ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanas
un marķēšanas sistēma

vPvB

ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva

ŪPD

ūdens pamatdirektīva

DP

darba programma

konvencija
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par

iepriekš

norunātas

piekrišanas

Par Eiropas Ķimikāliju aģentūru
2007. gada 1. jūnijā dibinātā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Eiropas Savienībā (ES) ir
galvenā iestāde jaunajā ķimikāliju reglamentējošā sistēmā, kas izklāstīta 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 KMI 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 sagaidāms, 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
riskus. Veiksmīgai REACH īstenošanai Aģentūrai ir nepieciešams labi darboties, un tai jāspēj
sniegt neatkarīgus un augstas kvalitātes zinātniski pamatotus atzinumus likumā stingri
noteiktajos termiņos, kā arī nodrošināt, ka likumdošanas funkcijas darbojas bez sarežģījumiem.
Tomēr efektīva REACH darbība ir atkarīga arī no iestādēm, ar kurām ECHA sadarbojas, jo īpaši
ES dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas.
KMI 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. Ķīmikāliju bīstamās īpašības ietver
fizikālo bīstamību, kā arī bīstamību cilvēku veselībai un apkārtējai videi, tostarp bīstamību ozona
slānim. Turklāt KMI regula ir ES ieguldījums globālajā klasificēšanas un marķēšanas kritēriju
harmonizēšanā, ko ir izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO GHS).
Abām regulām būtu jāveicina 2006. gada 6. februārī Dubaijā pieņemtās Stratēģiskās pieejas
ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā līmenī (SAICM) izpilde.
ECHA misija
ECHA misija ir
- pārvaldīt visus REACH un KMI uzdevumus, veicot vai koordinējot nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotu ieviešanu ES līmenī;
- sniegt dalībvalstīm un Eiropas iestādēm vislabākos iespējamos zinātniskos padomus par
ķimikāliju izmantošanas drošību un sociālekonomiskajiem aspektiem.
Tas tiek panākts, nodrošinot ticamu un konsekventu lēmumu pieņemšanas procesu, izmantojot
vislabākās iespējamās zinātniskās, tehniskās un reglamentējošās iespējas, lai panāktu atbilstību
REACH un KMI regulai.
ECHA nākotnes koncepcija
ECHA nākotnes koncepcija ir kļūt par galveno starptautiski atzīto Aģentūru jebkuros jautājumos
saistībā ar rūpniecisko ķīmisko vielu drošību, kā arī par uzticamas un augstas kvalitātes
informācijas avotu par ķīmiskajām vielām, kas strādā visu iedzīvotāju labā.
ECHA būs regulējošā iestāde, kas būs paraugs citām iestādēm un piesaistīs ļoti talantīgus un
motivētus darbiniekus, izmantojot visjaunāko administratīvo praksi un personāla vadības politiku.
Nozares subjektiem jāuztver ECHA kā uzticamu sadarbības partneri, kas nepieciešamības
gadījumā sniedz padomu un palīdzību.
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ECHA vērtības
ECHA kā modernas pārvaldes iestādes vērtības ir pārskatāmība, objektivitāte, atatbildība un
efektivitāte; tā pārvaldīs ar REACH un KMI saistītos pasākumus droši, profesionāli un
pamatojoties uz zinātniskiem datiem.
ECHA uzskata, ka ir svarīgi būt neatkarīgai no jebkurām ārējām interesēm, vienlaikus cieši
sadarbojoties ar visām ieinteresētajām personām, Eiropas iestādēm un dalībvalstīm. Aģentūra
stingri ievēro iespēju vienlīdzības un saudzīgas attieksmes pret vidi principus.
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Ievads
Šajā darba programmā ir ieskicēti Eiropas Ķimikāliju aģentūras mērķi 2011. gadam, kas
būs tās ceturtais darbības gads. Šīs darba programmas pamatā ir 2010. gada jūnijā pēc
sabiedriskās apspriešanas Valdes pieņemtā daudzgadu darba programma
2011.-2013. gadam. Darba programmas struktūra ir veidota, ievērojot ECHA uz
pasākumiem pamatotas pārvaldības pieeju, un sadalīta piecpadsmit pasākumos. Katrai
darbībai ir noteikti mērķi un gaidāmie rezultāti, kā arī izpildes rādītāji, ar kuru palīdzību
izvērtēt rezultātus.
REACH regulā noteikto laika ierobežojumu dēļ šī darba programma pirmoreiz tika
pieņemta 2010. gada septembrī – vairākus mēnešus pirms vielu pirmā reģistrēšanas
perioda termiņa 2010. gada beigās. Tā kā izšķiroša ietekme uz ECHA noslogotību un
finansēm 2011. gadā bija reģistrācijas procesa rezultātam, proti, iesniegto dokumentāciju,
testēšanas priekšlikumu un konfidencialitātes nodrošināšanas prasījumu skaitam, darba
programma 2010. gada decembrī tika pārskatīta. Tomēr jāuzsver, ka atskaites datos par
citām darbībām, piemēram, licencēšanu, ierobežojumiem un apelācijām joprojām ir liela
nenoteiktība.
Budžetu un iestādes personāla plānu, uz kura ir pamatots 3. pielikumā izklāstīto budžeta
līdzekļu piešķīrums pa darbībām, Valde pieņēma 2010. gada decembrī. Taču budžets būs
uzskatāms par galīgu tikai pēc tam, kad tiks pieņemts Eiropas Savienības vispārējais
budžets. Arī iestādes plānu vēl jāpieņem budžeta iestādei, t.i., Eiropas Parlamentam un
Padomei.
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ECHA 2011. gada uzdevumi un prioritātes
Pirmais ECHA uzdevums 2011. gadā būs sekmīgi pabeigt vielu reģistrācijas
dokumentācijas apstrādi, kas iesniegtas REACH pirmās reģistrācijas termiņā – līdz
2010. gada 30. novembrim.
Paredzams, ka informācijas par reģistrētajām ķimikālijām publiska pieejamība bez
maksas pozitīvi ietekmēs veselības un vides aizsardzību Eiropā un pasaulē. Tāpēc
nozīmīgs uzdevums 2011. gadā būs informācijas apstrāde par 2010. gadā reģistrētajām
vielām, novērtēšana, vai reģistrētāju konfidencialitātes prasības attiecībā uz dažām
dokumentācijas daļām ir pamatotas, un nekonfidenciālo reģistrācijas dokumentācijas daļu
publicēšana ECHA tīmekļa vietnē.
Pēc reģistrēšanas termiņa 2010. gada novembrī galvenais ECHA uzdevums būs
reģistrētās dokumentācijas vērtēšana. Visvairāk informācijas vienā dokumentācijas
komplektā un visvairāk testēšanas priekšlikumu būs par esošām vielām ar lielu ražošanas
apjomu, kuras reģistrētas līdz pirmajam termiņam. Tā kā šiem novērtējumiem ir noteikts
termiņš, 2011. gadā lielākā daļa novērtēšanai pieejamo resursu ECHA būs jāvelta
testēšanas priekšlikumiem. Turklāt ECHA rūpēsies par to, lai pirmais Kopienas elastīgais
rīcības plāna projekts tiktu iesniegts krietni pirms 2011. gada beigām.
Tā kā paredzams, ka Komisija 2011. gada sākumā pieņems un publicēs REACH
XIV pielikumu, kurā noteikts licencējamo vielu saraksts, ECHA sagatavosies nozares
licencēšanas pieteikumu saņemšanai un apstrādei.
Vēl viens uzdevums izriet no 2011. gada 3. janvārī noteiktā ar paziņojumiem par
klasifikāciju un marķēšanu saistītā termiņa. Pēc termiņa ECHA uzturēs KM sarakstu,
papildinās to un publicēs ECHA tīmekļa vietnē tā nekonfidenciālu versiju.
Atbilstīgi politikas mērķim, ko Komisija noteica iepriekš 2010. gadā, paredzams, ka
palielināsies priekšlikumu skaits vielu atzīšanai par SVHC vielām. Tas nozīmēs, ka vērā
ierobežošanas priekšlikumu skaita palielināšanās un nozares iesniegto pirmo
licencēšanas priekšlikumu dēļ 2011. gadā palielināsies Sekretariāta un ECHA zinātnisko
komiteju darba apjoms.
ECHA 2011. gadā intensificēs zinātniskās un tehniskās konsultācijas Komisijai un
dalībvalstīm, pilnībā izmantojot savas zinātniskās platformas un novērtēšanas un riska
pārvaldības resursus. Šis darbs jo īpaši attieksies uz jautājumiem, kas saistīti ar
nanomateriāliem un vielām ar endokrīno sistēmu noārdošām īpašībām.
Attiecībā uz zinātnisko un tehnisko konsultāciju sniegšanu nozarei ar vadlīnijām un
palīdzības dienestu, īpaša uzmanība tiks pievērsta palīdzībai MVU, lai sagatavotu tos
otrajam reģistrācijas termiņam 2013. gadā. Lai palīdzētu uzņēmumiem pienācīgi
sagatavoties, liela nozīme ir zināšanu uzlabošanai un informācijas sniegšanai par to
pienākumiem. Pirmajā reģistrācijas un paziņošanas termiņā gūtā pieredze palīdzēs ECHA
attīstīt savas padomdevējas spējas, jo īpaši, lai nebūtu jāveic nevajadzīgi testi ar
dzīvniekiem un lai vienkāršotu vadlīnijas. Aģentūra turpinās pievērst uzmanību vadlīniju
un citu MVU un plašākai sabiedrībai paredzētu dokumentu tulkošanai.
Ņemot vērā, ka REACH un KMI regulu sekmes ir atkarīgas arī no saskaņotas un
iedarbīgas izpildes, arī turpmāk darba programmā liela uzmanība tiks pievērsta
atbalstam, ko forumam sniedz ECHA sekretariāts.
REACH un KMI īstenošanai un izpildei vajadzīgs plašs IT sistēmu klāsts; būtiska nozīme
ECHA darbībā arī turpmāk būs to attīstīšanai un uzturēšanai. Pamatojoties uz 2010. gadā
gūto pieredzi, ECHA varēs intensīvi attīstīt un vajadzības gadījumā pārskatīt esošās
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sistēmas, lai tās padarītu efektīvākas un ērtākas lietošanai, kā Aģentūras galvenās
lietojumprogrammas saglabājot REACH-IT un IUCLID5.
Pamatojoties uz REACH regulā paredzētajiem pārskata sniegšanas pienākumiem, ECHA
sagatavos Komisijai pirmo piecu gadu pārskatu par REACH regulas darbību, un šajā
sakarā piedāvās ieteikumus regulas iedarbīguma uzlabošanai. ECHA sagatavos
Komisijai arī pirmo triju gadu pārskatu par testēšanas metožu, kurās neizmanto
dzīvniekus, un testēšanas stratēģiju īstenošanas statusu un izmantošanu.
Aģentūras izaugsmes ātrums pēc darbā pieņemto darbinieku skaita līdz 2011. gada
sākumam būs sasniedzis augstāko punktu. Lai nodrošinātu pamatotu un konsekventu
lēmumu pieņemšanu, gada sākumā tiks īstenota ievērojama reorganizācija. Tās
vienmērīga īstenošana būs svarīgs pārbaudījums vadībai, jo īpaši vadības procesu
pielāgošana decentralizētākai organizācijas struktūrai un to efektīvas koordinācijas un
ieviešanas nodrošināšana. Finanšu jomā ECHA vadība pirmkārt pievērsīs uzmanību
efektīvai likviditātes pārvaldībai un stingrai budžeta disciplīnai, jo 2011.-2013. gadā
Aģentūra pati nodrošinās sev pilnīgi visu finansējumu no maksām un atlīdzības par
REACH un KMI darbībām 2011.-2013. gada periodā, un vienlaikus atlīdzinās 2010. gadā
saņemto ES subsīdiju. Personāla vadība pārorientēsies no iepriekšējos gados ierastās
masveidīgās personāla atlases uz personāla noturēšanu, pievēršot lielāku uzmanību
mācībām un attīstībai, novatoriskām organizācijas attīstības stratēģijām un rūpējoties par
personāla labklājību.
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1. REACH un KMI procesu ieviešana
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1. pasākums: reģistrācija, datu apmaiņa un informācijas izplatīšana
1. Galvenie 2011. gada uzdevumi
Reģistrācija
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.
Pirmais termiņš vielu reģistrācijai saskaņā ar REACH regulu (2010. gada 30. novembris)
bija paredzēts liela apjoma vielu reģistrācijai (1000 vai vairāk tonnas gadā) un dažiem
tādu vielu veidiem, kas rada bažas. Līdz šī termiņa beigām ECHA saņēma gandrīz
25 000 reģistrācijas dokumentācijas eksemplāru, šis skaitlis sakrita ar Komisijas
sākotnējo aplēsi un ECHA paredzēto bāzes scenāriju. ECHA šīs dokumentācijas
apstrādāšanai bija atvēlēts laiks līdz 2011. gada 28. februārim, taču, tā kā daži būtiski
dokumentācijas apstrādāšanas posmi ir sekmīgi automatizēti, šis uzdevums tiks pabeigts
ātrāk. Paredzams, ka atkārtoti iesniegto eksemplāru skaits būs neliels tāpēc, ka pilnīguma
pārbaudi neizturējušās reģistrācijas dokumentācijas īpatsvars ir ļoti mazs, jo nozares
subjekti izmanto ECHA nodrošināto rīku, lai pilnīguma pārbaudi veiktu pirms
dokumentācijas iesniegšanas. ECHA un tās partneri, tostarp ar Direktoru sakaru grupas
starpniecību (DSG) 1 , turpinās pārraudzīt ar reģistrāciju saistītos jautājumus, kas
reģistrāciju iesniedzējiem un pakārtotajiem lietotājiem būs svarīgi arī pēc pirmā
reģistrācijas termiņa. Paredzams, ka visā 2011. gadā iesniegto saglabāsies stabils
iesniegto jauno vielu reģistrācijas pieteikumu un dokumentācijas papildinājumu skaits.
Informācija par reģistrācijas pirmo posmu, ieskaitot datu kopīgas iesniegšanas procesa
novērtējumu un informācijas atsevišķas iesniegšanas iemesliem tiks iekļauta ECHA
pirmajā pārskatā Komisijai par REACH regulas darbību, kas jāiesniedz 2011. gada
1. jūnijā 2 . Turklāt, lai sagatavotos nākamajam reģistrācijas termiņam (2013. gadam), kopā
ar DSG tiks pārskatīts reģistrācijas process un ar to saistītie datu apmaiņas procesi,
ņemot vērā gūto pieredzi (tostarp apelācijas).
No 2011. gada 1. jūnija ECHA sāks apstrādāt paziņojumus par tām izstrādājumos
esošajām vielām 3 , kuras ir iekļaujamo vielu sarakstā un kuras atbilst tiesību aktos
noteiktajiem kritērijiem. ECHA sagatavos šo paziņojumu izvērtēšanas principus un
kārtību, lai noteiktu, kad tiks pieprasīta pilna reģistrācija, un veicinātu iedarbīgu riska
pārvaldību. 2011. gadā tiks sākta arī pakārtoto lietotāju (PL) ziņojumu administrēšana. PL
ir jāziņo par lietojuma veidiem, kas nav paredzēti piegādātāja reģistrācijā un par kuriem
nav jāiesniedz ķīmiskās drošības pārskats, vai ja PL ir noteikts īpašs atbrīvojums.
Paredzams, ka tiks iesniegts ļoti daudz šo ziņojumu (pamata pieņēmums: 45 000).
Nobeigumā jāpiebilst, ka tiek prognozēts, ka 2011. gadā ar PPORD saistītā darba apjoms
2010. saglabāsies 2010. gada līmenī.
Datu apmaiņa
Uzņēmumi, kuri ražo vai importē vienu un to pašu vielu, pēc datu apmaiņas un turpmāku
testu vajadzības noteikšanas iesniegs reģistrācijas pieteikumus kopā iesniegs
reģistrācijas pieteikumus kopā, cenšoties lieki neizmantot testus ar dzīvniekiem un
1

Direktoru sakaru grupā (DSG) ietilpst Eiropas Komisijas, ECHA un nozares apvienību pārstāvji. Grupas uzdevums ir rast
praktiskus risinājumus problēmām, kuras tiek uzskatītas par šķēršļiem reģistrācijas veikšanai..
2
REACH 117. panta 2. punkts.
3
Ja šīs vielas daudzums pārsniedz vienu tonnu uz ražotāju vai importētāju gadā un tās koncentrācija izstrādājumos ir
lielāka nekā 0,1 masas procentu.
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samazināt reģistrētāju izmaksas. Sekmīga datu apmaiņa un līdz ar to sekmīga REACH
darbība ir ļoti atkarīga no skaidras izpratnes par vielas identitāti. Ar datiem par „to pašu”
vielu var apmainīties, turpretī ar datiem par dažādām vielām nevar. Tomēr informācija par
vielas identitāti palīdz arī veidot analoģijas, vielu grupas un (Q)SAR ((kvantitatīvās)
struktūras aktivitātes attiecības) – citus veidus, kā izmantot par vienu vielu (vai vielu
grupu) pieejamo informāciju, lai papildinātu trūkstošos datus par citu vielu, neveicot
papildu testus ar mugurkaulniekiem. Paredzams, ka 2011. būs vairāk vajadzīgas ar vielu
identitāti un analoģiju izmantošanu saistītas konsultācijas un atbalsts nozares subjektiem,
lai palīdzētu veikt apmaiņu ar datiem, jo turpmākajos reģistrācijas termiņos iesniegt
gatavojas vairāk reģistrētāju, kuru rīcībā esošie dati bieži ir ierobežoti.
Datu apmaiņas pieprasījumus un ar datu apmaiņu saistītos strīdus (ja tādi rodas) var
iedalīt divās grupās: vieni izriet no datu ievākšanas par jaunajām vielām, bet otri – no
domstarpībām SIEF forumos. 2010. gada pēdējos trijos mēnešos bija vērojams negaidīts
jautājumu skaita pieaugums, galvenokārt par esošām vielām. Kaut gan tika veikti
pasākumi, lai optimizētu datu ievākšanas procesu, paredzams, ka daļa uzkrātā darba
apjoma tiks pārnesta uz 2011. gadu. Šķiet arī pamatoti pieņemt, ka arī 2011.
gadā jautājumu skaits saglabāsies salīdzinoši liels, ņemot vērā, ka daudzi sākotnēji
iesniegtie jautājumi nepilnību dēļ būs jāiesniedz atkārtoti.
Datu apmaiņa, izmantojot SIEF, notiek citādi. No 2011. gada ECHA vairāk atbalstīs datu
apmaiņu, jo īpaši, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuri gatavojas 2013. gada termiņam un kuri
cenšas iegūt iepriekšējo reģistrētāju kontaktinformāciju, lai iesniegtu savu pieteikumu kā
kopīga reģistrācijas pieteikuma daļu. Datu apmaiņas pieprasījumi var tikt izteikti gan
pirms, gan pēc vielas reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas. 2011. gadā lielākā daļa
pieprasījumu tiks izteikti pēc pieteikuma iesniegšanas, jo tie SIEF dalībnieki, kas ražo vai
importē mazāk nekā 1000 tonnu vielas gadā, centīsies iesniegt reģistrācijas pieteikumu
tagad, kad galvenais reģistrētājs jau ir iesniedzis reģistrācijas pieteikumu, ievērojot
2010. gada termiņu. Domstarpību gadījumā uzņēmumi var pieprasīt iejaukties ECHA. Ja
iesaistītās puses nevar vienoties par datu apmaiņu, kuri attiecas uz pētījumu, kurā veikti
testi ar mugurkaulniekiem, ECHA dažos gadījumos var pieņemt lēmumu vai piešķirt
atļauju atsaukties uz jau iesniegto informāciju. Visticamāk, ka šie reģistrētāji, kuri strādā
ar mazāku vielas daudzumu, būs MVU. Neatkarīgi no ECHA lēmuma, var sagaidīt, ka
kāda no pusēm iesniegs apelāciju, un sagatavošanās ECHA juridiskajai aizstāvībai var
prasīt daudz darba. Visbeidzot, tiks atkārtoti pārbaudītas arī esošās IT sistēmas un
procedūras, lai noskaidrotu potenciāli uzlabojamos aspektus, pamatojoties uz pieredzi,
kas gūta darbā ar vielu provizorisku reģistrāciju 2008. gadā un reģistrāciju 2010. gadā.
Informācijas izplatīšana
Paredzams, ka informācijas par reģistrētajām ķimikālijām publiskas pieejamības
nodrošināšana ECHA tīmekļa vietnē bez maksas pozitīvi ietekmēs veselības un vides
aizsardzību Eiropā un pasaulē. Nozīmīgs uzdevums 2011. gadā būs apstrādāt informāciju
par 2010. gadā reģistrētajām vielām, novērtēt, vai reģistrētāju konfidencialitātes prasības
attiecībā uz dokumentāciju ir pamatotas, un publicēt nekonfidenciālu informāciju ECHA
tīmekļa vietnē. No reģistrācijas dokumentācijas, kam ECHA jau ir piešķīrusi reģistrācijas
numurus, redzams, ka konfidencialitātes pieprasījumi ir ietverti 2% esošo vielu substance
un 35% jauno vielu reģistrācijas pieteikumos. Tāpēc līdz 2010. gada 30. novembrim
iesniegto konfidencialitātes pieprasījumu novērtēšana 2011. gadā būs gandrīz pabeigta.
Jebkurā gadījumā par prioritāriem tiks uzskatīta dokumentācija, kurā ietverti testēšanas
priekšlikumi vai kurai jāveic pareizības pārbaude. Turklāt ECHA racionalizēs
nekonfidenciālās informācijas automātiskās ieguves procesu no reģistrācijas
dokumentāciju; turklāt, atjaunojot ECHA tīmekļa vietni, tiks atjaunota arī informācijas
izplatīšanai paredzētā tīmekļa vietne, ievērojami uzlabojot tās lietojamību un lietošanas
ērtumu.
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2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Visa dokumentācija un datu apmaiņas strīdi ir apstrādāti, PPORD paziņojumi un
konfidencialitātes prasības ir izvērtētas saskaņā ar ECHA pieņemto standarta
kārtību un REACH regulā paredzētajos termiņos.
2. Datu vākšanas pieteikumi ir apstrādāti saskaņā ar ECHA pieņemto standarta
kārtību 20 darbdienu laikā.
3. Lēmumi par reģistrēšanu un PPORD paziņojumiem atbilst augstiem tehniskās un
zinātniskās kvalitātes standartiem.
4. Visa pirmajā reģistrācijas termiņā reģistrēto vielu dokumentācijā ietvertā
publiskojamā informācijā ir publicēta ECHA tīmekļa vietnē.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

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

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādāto reģistrācijas pieteikumu,
PPORD
paziņojumu
un
datu
apmaiņas strīdu procentuālā daļa

100%

Noteiktajā termiņā (20 darbadienas)
apstrādāto datu vākšanas pieteikumu
procentuālā daļa

Ne mazāk kā 90 %

Laiks, kas reģistrēts
REACH-IT mēneša
atskaitē

Novērtēto 2010. gada reģistrācijas
termiņā iesniegtajā dokumentācijā
iekļauto
konfidencialitātes
pieprasījumu procentuālā daļa

Ne mazāk kā 90 %

REACH-IT ceturkšņa
atskaitē reģistrētie dati

ECHA vietnē publicētā reģistrācijas
dokumentācijā iekļautā informācija
(nav konfidenciāla)

Ne mazāk kā 80%

Gada iekšējā atskaites

Apelāciju skaits, ko par lēmumiem
iesnieguši reģistrētāji un paziņojumu
iesniedzēji

Ne vairāk kā 10% lēmumu

Atbilžu uz lēmumiem
pārraudzība, reizi
mēnesi

3. Būtiskākie rezultāti







Apstrādāta 2010. gadā iesniegtā esošo vielu reģistrācijas dokumentācija, nosūtīti
rēķini un saņemti maksājumi, noteiktā termiņā apstrādāti datu apmaiņas strīdi.
Saņemta un apstrādāta jauno vielu reģistrācijas dokumentācija, datu vākšanas
dokumentācija, starpproduktu dokumentācija un uz ražojumiem un procesiem
orientētas pētniecības un tehnoloģiju izstrādes (PPORD) paziņojumi.
Apstrādāti esošu vielu reģistrācijas pieteikumi, kas vēlākā termiņā iesniegti par to
pašu vielu, par kuru galvenais reģistrētājs sekmīgi iesniedzis pieteikumu
2010. gada termiņā.
Novērtēti 250 jauni konfidencialitātes pieprasījumi (kas ietverti jaunu vielu
reģistrācijas dokumentācijā, 2011. gadā iesniegto esošu vielu reģistrācijas
dokumentācijā un 2011. gadā iesniegto reģistrācijas pieteikumu papildinājumos)
un 1000 konfidencialitātes pieprasījumi, kas ietverti 2010. gada reģistrācijas
termiņā iesniegtajos pieteikumos.
Noteikti principi un kārtība, kā pieprasīt reģistrēt izstrādājumos esošas vielas.
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Ieviesta kārtība un sistēma, kā apstrādāt pakārtoto lietotāju pieprasījumus
attiecībā uz lietojuma veidiem, ko nav atļāvuši piegādātāji (REACH regulas
38. pants) un ražotāju/importētāju paziņojumus par lietojuma veidiem, ko nav
atļāvuši piegādātāji un kurus identificējuši pakārtotie lietotāji (REACH regulas
37. panta 3. punkts 38. pants).
ECHA tīmekļa vietnē publicēta un ar ESAO eChemPortal saistīta 2010. gadā
saņemtajos reģistrācijas pieteikumos ietvertā informācija.
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2. pasākums: izvērtējums
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Dokumentācijas izvērtēšana
Dokumentācijas izvērtēšanā ir ietverta gan testēšanas priekšlikumu pārbaude, gan
pareizības pārbaudes. To veicot, jāpieņem zinātniski lēmumi, izmantojot dažādu zinātnes
disciplīnu speciālistu zināšanas. ECHA lēmumu zinātniskumu un juridisko pareizību
pārbaudīs gan reģistrētāji, kurus šie lēmumi ietekmē, gan dalībvalstis. Tāpēc
zinātniskajiem spriedumiem jābūt labi pamatotiem, un no tiem jāizstrādā juridiski pamatoti
lēmumi. Ir acīmredzami, ka šis uzdevums ir būtisks izaicinājums ECHA sekretariātam, jo
īpaši kopā ar prasību nodrošināt spēju veikt simtiem dokumentācijas novērtējumu 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. Darba slodze, izvērtējot testēšanas priekšlikumus, ir atkarīga no
reģistrēto vielu skaita, jo ir paredzams, ka datu apmaiņas pienākuma rezultātā vielu
testēšanas priekšlikumi tiks iesniegti kopā. Attiecībā uz jaunām vielām lēmumprojekts
jāsagatavo 6 mēnešu laikā, bet uz esošām vielām, kas reģistrētas līdz 2010. gada
1. decembrī – līdz 2012. gada 1. decembrim.
Turklāt ECHA ir pienākums veikt pareizības pārbaudi vismaz 5% iesniegto reģistrācijas
pieteikumu katrā tonnāžas diapazonā. Tāpēc, veicot pareizības pārbaudes, darba slodze
ir atkarīga no dokumentācijas eksemplāru skaita katrā tonnāžas diapazonā. Tomēr, tā kā
katru gadu reģistrētā dokumentācija ir ļoti daudzveidīga, un ir paredzams, ka lielākā daļa
dokumentācijas būs iesniegta 2010., 2013. un 2018. gadā, likumdevējs nav definējis
termiņu, kurā jāizpilda prasība pārbaudīt 5% pieteikumu. Pamatojoties uz testēšanas
priekšlikumu skaitu un reģistrācijas dokumentācijas apjomu, ECHA turpinās veidot savu
daudzgadu grafiku, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – līdz 2013. gada beigām veikt ne mazāk
kā 5% pareizības pārbaužu.
Būs jāturpina stiprināt zinātniskās un administratīvās spējas, jo līdz 2010. gada
1. decembrim reģistrēto esošo vielu ar lielu ražošanas apjomu dokumentācijā ir visvairāk
informācijas, un ECHA paredz, ka ievērojama daļa šīs informācijas nebūs iegūta,
izmantojot pašreizējiem standartiem atbilstošu un kvalitatīvu testēšanas metodoloģiju.
Tas neizbēgami sarežģīs dokumentācijas izvērtēšanu, un radīsies zinātniski sarežģīti
jautājumi. Ar pašlaik ieplānotajiem resursiem un saskaņā ar pašreizējiem pieņēmumiem
ECHA paredz, ka 2011. gadā var sākt aptuveni 500 un pabeigt 350 testēšanas
priekšlikumu un pareizības pārbaudes. Tā kā iepriekš aprakstītajos termiņos būs jāizvērtē
visi 2010. gadā iesniegtie 580 dokumentācijas eksemplāri, kuros ir testēšanas
priekšlikumi, tie tiks uzskatīti par prioritāti, un atlikušie resursi tiks veltīti pareizības
pārbaudēm, tomēr norādot, ka, izvērtējot testēšanas priekšlikumus, zināmai daļai var
nākties paralēli veikt arī pareizības pārbaudi, ja tiks atklāti ļoti būtiski trūkumi.
Veicot pareizības pārbaudes, ECHA arī turpinās izvērtēt dokumentāciju, kas reģistrēta kā
starpproduktu dokumentācija, lai pārliecinātos, vai starpprodukta statuss vai stingri
kontrolētie apstākļi ir pareizi dokumentēti un vai dokumentācijā ir sniegti pietiekami
pierādījumi, un vajadzības gadījumos sagatavotu lēmumu projektus.
2010. gada izvērtēšanas procesa vispārējie rezultāti tiks ietverti gada progresa ziņojumā,
kuru ECHA saskaņā ar REACH regulas 54. pantu sagatavos 2011. gada februārī. Šajā
ziņojumā būs ieteikumi potenciālajiem reģistrētājiem, lai uzlabotu nākamo reģistrācijas
pieteikumu kvalitāti, iekļaujot atgriezenisko saiti, lai optimizētu alternatīvās metodes
testēšanai, kurās tiek izmantoti dzīvnieki, un novērtēšanas metodes. ECHA izmantos arī
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citus 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 atgriezenisko saiti. Dokumentācijas
izvērtēšanas sakarā ECHA pievērsīs uzmanību arī ķīmiskās drošības pārskatu un
iedarbības scenāriju kvalitātei un pēc vajadzības darīs zināmus savus atzinumus un
uzlabojumu ieteikumus atsevišķiem reģistrētājiem un nozarei kopumā. Veicot šīs
darbības, tiks veicināta REACH regulas sekmīga darbība un vielu lietošanas drošums
aprites ciklā, sagatavojot vajadzīgo informāciju un vienlaikus neveicot nevajadzīgus testus
ar dzīvniekiem.
Ķīmiskās drošības novērtējums (CSA) ir būtisks REACH elements. ECHA būs jāapstrādā
kopā ar reģistrācijas dokumentāciju iesniegtie ķīmiskās drošības pārskati (CSR),
jānovērtē un jāizmanto CSR ietvertā informācija un jāpalīdz nozarei uzlabot to kvalitāte.
Turpmākajos gados turpmāk jāattīsta ar CSA saistītās koncepcijas un metodes. Tāpēc
ECHA ir apzinājusi vajadzību izveidot iekšēju vispārēju CSA izstrādes programmu, lai
nozarei sniegtu vadlīnijas un instrumentus, kas palīdzētu sagatavot kvalitatīvus
CSA/CSR, nodrošināt Aģentūras lēmumu pieņemšanas procesa konsekvenci un
efektivitāti un turpmāk attīstīt ar CSA saistīto metodoloģiju.
Vielu izvērtējums
Vielu vērtējuma mērķis ir pārliecināties, vai viela rada risku cilvēka veselībai vai videi.
Vielu izvērtējumus veic dalībvalsts kompetentās iestādes (MSCA), un tajos tiek veikts
visas pieejamās informācijas novērtējums vai vajadzības gadījumā pieprasīts
reģistrētājiem sniegt papildinformāciju.
Pirmo Kopienas elastīgā rīcības plāna (CoRAP) projektu attiecībā uz vielām, kam jāveic
izvērtējums, ECHA sekretariātam bija jāiesniedz dalībvalstīm līdz 2011. gada
1. decembrim, un tas tiks atjaunināts vienreiz gadā. ECHA izstrādās vielu izvērtējumam
vajadzīgos vielu prioritātes noteikšanas kritērijus sadarbībā ar dalībvalstīm. MSCA
izvēlēsies CoRAP minētās vielas un sāks to izvērtējumu. CoRAP sagatavošanā un
atjaunināšanā ECHA pilda koordinatora funkcijas; Aģentūra nodrošina arī konsekvenci
attiecībā uz lēmumiem par informācijas pieprasījumiem. Izmantojot 2010. gadā veiktā
sagatavošanas darba rezultātus, ECHA turpinās strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai iesniegtu
pirmo CoRAP projektu. CoRAP saraksta izstrādē, kas jāpabeidz līdz 2011. gada beigām,
par pamatu tiks izmantoti secinājumi, kas izteikti darbseminārā par prioritāšu noteikšanu,
l.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Ir sagatavoti zinātniski pamatoti lēmumprojekti atbilstīgi juridiskajām prasībām.
2. ECHA ir atjauninājusi daudzgadu plānu izvērtējumu.
3. ECHA ir izveidojusi bāzi vielu izvērtējuma efektīvai sākšanai.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis
2011. gadā
100%

Kontroles līdzekļi un
biežums
Ceturkšņa iekšējā atskaite

Juridiski noteiktajā termiņā izskatīto
testēšanas
priekšlikumu
procentuālā daļa

100%

Ceturkšņa iekšējā atskaite

Dalībvalstu komitejas vienprātīgi
pieņemto
lēmumprojektu
procentuālā daļa

90%

Gada iekšējā atskaite

0

Gada iekšējā atskaite

Juridiski noteiktajā termiņā veikto
pareizības pārbaužu procentuālā
daļa

Zaudēto apelācijas lietu skaits

3. Būtiskākie rezultāti









Sākta vai pabeigta līdz 400 dokumentācijas lietu novērtēšana (pareizības
pārbaudes un testēšanas priekšlikumi).
Pabeigta 350 dokumentācijas eksemplāru novērtēšana, kuras rezultātā
sagatavots lēmumprojekts, tiek novērota kvalitāte vai netiek veiktas nekādas
darbības.
Līdz 2011. gada 1. decembrim ir sagatavots Kopienas elastīgā rīcības plāna
projekts vielu novērtēšanai.
Atjaunināts dokumentācijas novērtēšanas daudzgadu plāns.
Gada pārskata par novērtējumu publicēšana, kā to nosaka REACH regula.
Spēju un zināšanu stiprināšana dokumentācijas novērtēšanai, tostarp papildu
personāla piesaiste, organizējot konkrētas mācību programmas un seminārus par
izvēlētām tēmām toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un iedarbības novērtējuma
jomās.
Ārējo ekspertu tīkla turpmāka stiprināšana un izmantošana, lai izvērtēšanas
procesā garantētu aktuālu specifisku zinātnisko atzinumu.
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3. pasākums: licencēšana un ierobežojumi
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Licencēšana
Pēc politiskajiem paziņojumiem par licencēšanu, kurus 2010. gada martā vizītes laikā
ECHA izteica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības
komisārs Antonio Tajani un vides komisārs Janez Potočnik, ir ticami, ka norunātajā
termiņā (februārī un augustā) 2011. gadā ECHA tiks iesniegts ievērojami vairāk
dokumentācijas par SVHC vielām nekā iepriekšējos gados.
Komisāri, tāpat kā citas personas, piekrita, ka ir jāgroza un jāpabeidz vadlīniju dokuments
par licencēšanas pieteikumiem, sniedzot papildus skaidrojumu par aizstāšanas nozīmi un
alternatīvu analīzi licencēšanas procesā. Viņi arī piekrita to kritēriju pārskatīšanai,
saskaņā ar kuriem vielas atzīst par PBT un vPvB vielām (REACH XIII pielikuma
pārskatīšanas priekšlikuma projekts), norādot, ka, izvērtējot vielu atbilstību šiem
kritērijiem, jāņem vērā visa pieejamā informācija, ievērojot tā dēvēto pierādījumu
nozīmīguma pieeju. Komisāri piekrita arī, ka jāpaātrina process, saskaņā ar kuru SVHC
vielas tiek apzinātas un iekļautas potenciāli bīstamo vielu sarakstā, un ir sāktas diskusijas
ar dalībvalstīm un ECHA par rīcības plānu, kā ievērojami palielināt nākamajos dažos
gados izstrādājamo dokumentācijas apjomu.
SVHC vielu dokumentācijas apstrādes rezultātā gada vidū un beigās visticamāk būs
jāatjaunina potenciāli bīstamo vielu saraksts. ECHA ir informējusi Komisiju, ka var
sagatavot 15 dokumentācijas par 2,5 gadu periodu un ka palīdzēs Komisijai identificēt
vispiemērotākās sarakstā iekļaujamās vielas. ECHA arī nodrošinās dalībvalstīm
apmācības par to, kā SVHC vielām sagatavot XV pielikuma dokumentāciju, lai pēc
iespējas vairāk dalībvalstis iesniegtu kvalitatīvu dokumentāciju.
2011. gadā, ar nosacījumu, ka sarakstā tiks iekļauts pietiekami daudz vielu, ECHA sāks
jaunu prioritāšu noteikšanas procesu, kā rezultātā tiks sagatavots jauns ieteikums vielu
iekļaušanai REACH XIV pielikumā (to vielu saraksts, uz kuriem attiecas licencēšana jeb
„licencējamo vielu saraksts”), kas tiks iesniegts Komisijai līdz 2011. gada beigām.
Attiecībā uz licencēšanas pieteikumu apstrādi 2011. gadā ECHA pabeigs un pilnveidos
procedūras, formātu un (tehniskos) norādījumus/rokasgrāmatas, kuru izstrāde tika sākta
2010. gadā. Kaut gan joprojām nav skaidrs, kad nozare iesniegs pirmos licencēšanas
pieteikumus, tiek sagaidīts, ka daži tiks iesniegti 2011. gadā pēc tam, kad 2011. gada
sākumā tiks publicēts pirmais licencējamo vielu saraksts. ECHA uzdevums būs sekmīgi
administrēt šos pieteikumus pieejamajā ierobežotajā laikā, bet sekretariāta uzdevums būs
sniegt kvalitatīvu atbalstu RAC un SEAC, lai tās spētu izstrādāt skaidri saprotamus
atzinumus.
Ierobežojumi
2011. gadā tiks pabeigta četru ierobežošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana 4 .
ECHA sekretariāts turpinās vajadzīgajā laikā sniegt kvalitatīvu atbalstu RAC un SEAC
atzinumu izstrādē. Atzinumus ir ieplānots pieņemt 2011. gada rudenī. Pēc tam ECHA
iesniegs atzinumus un attiecīgo papildinformāciju Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai.
Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta ar pirmajiem ierobežojumu dokumentiem, ECHA
turpinās uzlabot dokumentu apstrādes procedūru efektivitāti un iedarbīgumu un
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.
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vajadzības gadījumā (daļēji) uzlabos vadlīnijas un formātu. ECHA paredz, ka 2011. gadā
tiks iesniegti vēl desmit ierobežošanas priekšlikumi.
ECHA 2011. gadā izstrādās struktūru ierobežošanas vajadzību identificēšanai (piemēram,
attiecībā uz CMR patēriņa izstrādājumos vai XIV pielikuma vielām (importētos)
izstrādājumos), lai ar dalībvalstīm un Komisiju vienotos par darba plānu XV pielikumā
paredzēto ierobežošanas dokumentu izstrādi vielām, par kurām ir identificētas bažas
(piemēram, pēc saņemtās reģistrācijas dokumentācijas pārskatīšanas).
Citas ar Kopienas mēroga riska pārvaldības pasākumiem saistītas darbības
ECHA gan licencēšanas, gan ierobežošanas procesā turpinās organizēt mācību
pasākumus un darbseminārus un sniegt dalībvalstīm konsultācijas par to uzdevumu
izpildi, sagatavojot XV pielikuma dokumentāciju ļoti bīstamām vielām vai ierobežojumiem,
un apstrādāt sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus. ECHA arī turpinās
sniegt atbalstu un organizēt mācības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai uzlabotu
zināšanas par sociāli ekonomiskā novērtējuma praktisko piemērošanu un sniegtu
turpmākas vadlīnijas par labāko riska pārvaldības iespēju izvēli SVHC un citām vielām,
kurām riska pārvaldība tiek uzskatīta par nepieciešamu. Tāpat arī ir nepieciešams
atbalstīt nozari, lai nodrošinātu labu izpratni par tās pienākumiem attiecībā uz
ierobežošanas un licencēšanas procesiem, un tās un trešo personu iespējām veicināt to
efektivitāti.
ECHA 2010. gadā sāka detalizēti analizēt REACH un citu ES tiesību aktu (piemēram,
IPPC, ŪPD direktīvu, darbinieku aizsardzības tiesību aktu, uz konkrētiem ražojumiem
attiecināmus tiesību aktu) savstarpējo saistību ar mērķi veidot ciešāku sadarbību ar
atbildīgajiem politiskajiem dienestiem un attiecīgajām izpildorganizācijām (piemēram,
aģentūrām, IPPC biroju). Izmantojot šos kontaktus, ECHA labāk spēs izskaidrot, kā no
REACH procesiem izrietošo informāciju var efektīvi izmantot citas iestādes. Šī sadarbība
ļaus ECHA uzlabot atbalsta kvalitāti, ko Aģentūra sniedz dalībvalstīm un Komisijai,
piedaloties diskusijās par riska pārvaldības iespējām, kā arī RAC un SEAC sniegto
atbalstu licencēšanas un ierobežošanas priekšlikumu novērtēšanā. Turklāt ECHA plāno
kopā ar Komisiju gada beigās rīkot darbsemināru par REACH regulas saskarni ar darba
drošības un arodveselības tiesību aktiem.
ECHA 2011. gadā turpinās iesākto darbu, lai uzlabotu savas zināšanas par
metodoloģijām un identificēto riska faktoru ietekmes uz veselību un vidi aplēšanu,
piemēram, uzlabojot izpratni par apdraudēto iedzīvotāju grupu. Tādējādi tiks palielināta
Aģentūras spēja, veicot sociālekonomisko analīzi, novērtēt ieguvumus veselībai un videi,
kādi tiek panākti, izmantojot ķimikāliju vai tehnoloģiju alternatīvas. ECHA arī izstrādās
metodoloģijas un apkopos aplēses par vielu ietekmes izraisītas invaliditātes/dzīves
kvalitātes krituma ilgumu un par iedzīvotāju gatavību maksāt, lai izvairītos no vielu
negatīvas ietekmes uz veselību. Turklāt ECHA sāks īstenot jaunu pasākumu, lai uzlabotu
savas spējas novērtēt ietekmes mazināšanas un citas izmaksas, kas rodas, ja vielām tiek
noteikti ierobežojumi vai to lietošanai netiek piešķirta licence, un uzlabotu zināšanas par
šo procesu.
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2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
i). Licencēšana
1. Piecu mēnešu laikā kopš brīža, kad ECHA no dalībvalstīm ir saņēmusi
dokumentāciju, vai ir pabeigta ECHA pēc Komisijas lūguma sagatavotā
dokumentācija, ir sagatavots atjaunināts īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts.
2. ECHA sniedz Komisijai augstas kvalitātes tehnisko un zinātnisko atbalstu,
ievērojot juridiski noteiktos termiņus, lai atlasītu vielas no licencējamo vielu
kandidātu saraksta un īstenotu licencēšanas procesu.
3. ECHA pienācīgi un efektīvi vada licencēšanas pieteikumu iesniegšanas procesu,
ievērojot juridiski noteikto termiņu.
ii). Ierobežojumi
1. ECHA pēc Komisijas lūguma sagatavo ierobežošanas priekšlikumus un
ierobežošanas procesa laikā apstrādā visu dokumentāciju, nodrošinot augstu
zinātnisko un tehnisko kvalitāti un ievērojot juridiski noteiktos termiņus.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis
2010. gadā
100%

Kontroles līdzekļi un
biežums
Iekšējā ceturkšņa atskaite

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādātās
ierobežošanas
dokumentācijas procentuālā daļa

100%

Iekšējā ceturkšņa atskaite

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādāto
licencēšanas
pieteikumu procentuālā daļa.

100%

Iekšējā ceturkšņa atskaite

Komisijas, dalībvalstu kompetento
iestāžu
un
ECHA
komiteju
apmierinātība ar sniegtā zinātniskā,
tehniskā un administratīvā atbalsta
kvalitāti

Augsta

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādātās SVHC dokumentācijas
procentuālā daļa

Gada apsekojums

3. Būtiskākie rezultāti






Publicēti divi kandidātu vielu sarakstu atjauninājumi.
Pēc Komisijas pieprasījuma ir sagatavota XV pielikumā paredzētā dokumentācija
par īpaši bīstamām vielām.
Atkarībā no jaunu vielu pieejamības kandidātu vielu sarakstā ir sagatavots jauns
ieteikums par SVHC vielu iekļaušanu licencējamo vielu sarakstā (XIV pielikumā).
Atbilstības atskaites par XV pielikumā paredzēto ierobežošanas dokumentāciju ir
sagatavotas un iesniegtas komitejām atzinuma sniegšanai.
Ja Komisija to lūdz, ir sagatavota XV pielikumā paredzētā ierobežošanas
dokumentācija un iesniegta komitejām atzinuma sniegšanai.
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Sekretariāts ir sniedzis RAC un SEAC kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu atzinuma
par ierobežojumu priekšlikumiem un licencēšanas pieteikumiem sagatavošanā.
Ir izveidots pakārtoto lietotāju paziņojumu reģistrs par licencēto vielu lietojuma
veidiem un MSCA ir nodrošināta piekļuve šai datu bāzei.
Ir izveidota struktūra ierobežošanas vajadzības identificēšanai.
Ir izveidota vielu alternatīvu izmantošanas izmaksu datu bāze.
Dalībvalstīm ir organizēti mācību pasākumi, darbsemināri un konsultācijas, lai
palīdzētu tām izpildīt to uzdevumus, gatavojot XV pielikumā paredzēto
dokumentāciju un izskatot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus.
Ir sarīkots darbseminārs par REACH regulas un darba drošības un arodveselības
tiesību aktu saskarni.
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4. pasākums: klasifikācija un marķēšana (KM)
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Klasifikācijas un marķēšanas saraksts (KM saraksts)
Klasifikācija atspoguļo ķīmisko vielu bīstamību, bet marķējums palīdz nodrošināt vielu un
maisījumu drošu ražošanu, izmantošanu un atbrīvošanos no tiem.
2011. gadā galvenais uzdevums būs izveidot un atjaunināt ķīmisko vielu KM sarakstu.
Paziņojumu iesniegšanas termiņš par tirgū apritē esošajām vielām ir 2011. gada
3. janvāris, taču arī pēc šī termiņa ECHA tiks iesniegti paziņojumi, lai atjauninātu
iepriekšējos paziņojumus vai iekļautu vielas, kas laistas tirgū pēc 2010. gada
1. decembra. ECHA sāks arī analizēt sarakstā iekļauto informāciju un līdz 2011. gada
vidum publicēs pirmo nekonfidenciālās informācijas apkopojuma redakciju.
Dažādi paziņojumu iesniedzēji, iespējams, norādīs vienai un tai pašai vielai dažādu
klasifikāciju. Šādā gadījumā paziņojumu iesniedzējiem jāveic visi pasākumi, lai vienotos
par vielas KM. ECHA analizēs praktiskās iespējas sniegt atbalstu, lai sasniegtu šo mērķi,
un sākt nepieciešamās darbības.
Klasifikācijas un marķēšanas (KM) harmonizēšanas priekšlikumu apstrāde
Pēc ECHA aplēsēm Aģentūra saņems un/vai apstrādās līdz 90 KM harmonizēšanas
priekšlikumu, attiecībā uz kuriem RAC sagatavos atzinumus par ierosināto klasifikāciju.
ECHA turpinās sadarbību ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, lai izveidotu kārtību,
kādā var izstrādāt atzinumu par augu aizsardzības līdzekļos (AAL) esošu aktīvo vielu
harmonizētu KM, ievērojot AAL licencēšanas stingros termiņus.
Lūgumu izmantot alternatīvus ķīmiskos nosaukumus apstrāde
ECHA ir atbildīga arī par lūgumu izmantot alternatīvus nosaukumus apstrādi. Uzņēmumi
var lūgt atļaut izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu vielai vai maisījumam, lai
aizsargātu konfidenciālu komercinformāciju.
Tiks izstrādāta nozares izteikto alternatīvu ķīmisko nosaukumu izmantošanas lūgumu
apstrādes darba kārtība. Tiks pabeigta rokasgrāmatu un vadlīniju gatavošana, un nelielais
lūgumu skaits, kurus paredzēts saņemt 2011. gadā, tiks izskatīts juridiski noteiktajā
termiņā.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Visi dalībvalstu kompetento iestāžu un nozares iesniegtie klasifikācijas un
marķēšanas harmonizēšanas priekšlikumi ir apstrādāti juridiski noteiktajā termiņā
un atbilst augstai zinātniskajai kvalitātei.
2. Visi alternatīvu ķīmisko nosaukumu lietošanas lūgumi ir apstrādāti juridiski
noteiktajā termiņā.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis
2011. gadā
100%

Kontroles līdzekļi un
biežums
Iekšējā ceturkšņa atskaite

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādāto
alternatīvo
ķīmisko
nosaukumu izmantošanas lūgumu
procentuālais daudzums

100%

Iekšējā ceturkšņa atskaite

MSCA un RAC apmierinātība ar
sniegtā zinātniskā, tehniskā un
administratīvā atbalsta kvalitāti

Augsta

Gada apsekojums

Juridiski
noteiktajā
termiņā
apstrādāto KM harmonizēšanas
priekšlikumu
procentuālais
daudzums

3. Būtiskākie rezultāti





Gan KM harmonizēšanas priekšlikumu, gan priekšlikumu zinātniskā pamatojuma
dokumentu iesniedzējiem, gan RAC un tās ziņotājiem atzinumu sagatavošanai
tiek laikus sniegts zinātniski kvalitatīvs atbalsts.
Visi līdz 2011. gada 3. janvārim saņemtie paziņojumi līdz 2011. gada vidum ir
iekļauti klasifikācijas un marķēšanas sarakstā.
KM saraksta, kurā iekļauti paziņojumi, kas iesniegti līdz 2011. gada 3. janvārim,
publicēšana.
Ir izvērtēti alternatīvu ķīmisko nosaukumu izmantošanas lūgumi un pieņemti
attiecīgi lēmumi.
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5. pasākums: konsultācijas un palīdzība, ko nodrošina vadlīniju un palīdzības
dienests
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
2011. gadā zinātniskās un tehniskās konsultācijas, ko nodrošina vadlīnijas un palīdzības
dienesta darbība, tiks pārveidotas un vienkāršotas, pamatojoties uz pirmajā reģistrācijas
un paziņošanas termiņā gūto pieredzi.
ECHA palīdzības dienests 2011. gadā turpinās sniegt nozarei kvalitatīvu un savlaicīgu
atbalstu par REACH un KMI, jo īpaši pievēršot uzmanību konsultācijām par gaidāmajiem
REACH izvērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas procesiem. Īpašs uzsvars līdz
nākamajam reģistrācijas termiņam tiks likts uz MVU; lai palīdzētu tiem pienācīgi
sagatavoties, liela nozīme būs informētības uzlabošanai un informācijas sniegšanai par to
pienākumiem. Palīdzības dienests intensificēs arī HelpNet – valstu palīdzības dienestu
REACH un KMI jautājumos tīklam – koordinēšanas darbu, un tā informācijas apmaiņas
rīka (HelpEx) lietojumu, kā arī saskaņotu atbilžu publicēšana bieži uzdoto jautājumu
veidā.
Konsultāciju sniegšana nozarei un iestādēm ECHA vadlīnijās ir būtisks Aģentūras
uzdevums kopš tās darbības sākšanas, un tā būs prioritāte arī turpmāk. Jo īpaši
2011. gads tiks veltīts galvenokārt pirmajos vadlīniju sniegšanas gados gūtās pieredzes
integrēšanai, vienlaikus pabeidzot 2010. gadā sākto vadlīniju atjaunināšanu. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta arī, lai nodrošinātu tuvāko termiņu ievērošanai vajadzīgo vadlīniju
dokumentu (piemēram, reģistrācijas vadlīniju) pieejamību 22 oficiālajās ES valodās, jo
īpaši MVU vajadzībām 5 . ECHA darīs zināmu ieinteresētajām personām vadlīniju
plānošanas grafiku.
Palīdzības dienests
Paredzams, ka 2011. gadā pieprasījums pēc palīdzības dienesta atbalsta, lai gūtu
atbildes uz nozares un valstu palīdzības dienestu jautājumiem, būs mazāks nekā
2010. gadā, jautājumi aptvers daudz plašāku tematu spektru un būs sarežģītāki nekā
2009.-2010. gadā. Paredzams, ka saistībā ar REACH regulu arvien vairāk pieaugs
jautājumu skaits par gaidāmajiem vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas procesiem,
kā arī palielināsies jautājumu skaits par KMI regulu.
ECHA palīdzības dienesta noslogotību noteiks arī izstrādātie jaunie IT rīki un jaunas
esošo IT rīku funkcijas, kas vajadzīgas datu iesniegšanai (piemēram, programmatūras
REACH-IT, IUCLID 5, CHESAR utt. atjauninājumi).
Pie palīdzības dienesta plānotajiem darbiem pieder arī ECHA atbalsts, ko Aģentūra
sniedz valstu palīdzības dienestu REACH un KMI jautājumos tīklam (HelpNet), un tā
darbības koordinācija. Pēc tīkla konsolidācijas 2010. gadā, integrējot tajā valstu
palīdzības dienestus ar KMI saistītiem jautājumiem, HelpNet ir ne tikai jāintegrē savā
darbā pieredze, kas gūta pirmajā reģistrācijas un paziņošanas termiņā, bet jābūt arī
gatavam sniegt saskaņotas atbildes par jauniem ar REACH un KMI saistītiem procesiem,
cita starpā, piemēram, izvērtēšana, licencēšana, ierobežošana un marķēšana.
Vadlīnijas
ECHA pēc 2010. gada pusē noteiktā moratorija 2011. gada sākumā būs publicējusi vai
uzņemsies publicēt vadlīnijas (atjauninājumus).

5

Tulkojumi no angļu valodas tiek nodrošināti visās oficiālajās valodās, izņemot īru valodu.
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2011. gadā par prioritāru uzdevumu, kas jāveic pirms citu vadlīniju dokumentu
atjaunināšanas vai jaunu vadlīniju izstrādes, tiks uzskatīta pieredzes ieviešana, ko ECHA
pēdējos divos gados guvusi, sniedzot konsultācijas ieinteresētajām personām norādījumu
veidā. Jo īpaši tiks veikta pirmajā reģistrācijas un paziņošanas termiņā gūtās pieredzes
un tās izmantošanas iespēju analīze, izstrādājot turpmākus vadlīniju dokumentus,
pievēršot īpašu uzmanību reģistrācijas vadlīniju vienkāršošanai. Turklāt tiks darīts
pieejams turpmākā vadlīniju izstrādes darba grafiks ar aptuveniem termiņiem, lai
publicētu vadlīnijas noteiktā laika intervālā (piemēram, augstākais 3-4 reizes gadā).
Plānojot prioritātes, ECHA izskatīs arī no ieinteresētajām personām saņemtā informācija.
Pirms vadlīniju atjaunināšanas vai jaunu vadlīniju izstrādes tiks strukturēta un analizēta
apkopotā no ieinteresētajām personām un vadlīniju lietotājiem saņemtā informācija. Pie
šīs informācijas, kas tiek izskatīta, pieder, piemēram, ECHA palīdzības dienestam uzdotie
jautājumi (piemēram, izmantojot tīmekļa veidlapu ECHA vietnē) vai citādi uzdotie
jautājumi (piemēram, tiešā saziņā ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši MVU).
Uzmanība tiks pievērsta vadlīniju pieejamības uzlabošanai, pārskatot ECHA jaunajā
tīmekļa vietnē, kas jāpabeidz 2011. gadā, iekļautās vadlīniju tīmekļa lapas, kā arī
nodrošinot īpaši MVU paredzētu informāciju (informatīvās lapas, vadlīnijas īsumā,
praktiskie ceļveži, rokasgrāmatas 22 oficiālajās ES valodās).
ECHA turpinās arī sniegt konsultācijas nozarei un iestādēm ar vadlīniju dokumentu
starpniecību, jo īpaši attiecībā uz izvērtēšanas, licencēšanas un ierobežojumu
noteikšanas procesiem. ECHA arī izmantos Komisijas darba rezultātus un citu aktuālo
informāciju nanomateriālu jomā, lai sāktu atjaunināt vadlīnijas par informācijas
sniegšanas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu, tiklīdz kļūs pieejami pietiekami
kvalitatīvi rezultāti un ir uzzināts attiecīgo pušu viedoklis.
Mācības par REACH
Arī 2011. tiks rīkoti ar REACH tematiku saistīti mācību pasākumi, pievēršot uzmanību
gaidāmajiem izvērtēšanas un licencēšanas procesiem. Tiks paplašināti IT rīku un KMI
jautājumu apguves mācību pasākumi, kuru mērķauditorija jo īpaši būs valstu palīdzības
dienestu tīkls (HelpNet).
Papildus atbalsta sniegšanai, nodrošinot iestādēm un nozarei mācību iespējas, Aģentūra
2011. gadā iespēju robežās organizēs mācību pasākumus plašākai mērķauditorijai,
piemēram, MSCA, trešām valstīm un citām personām, kas atbildīgas par tiesību aktu
īstenošanu, ar mērķi izveidot kopīgus REACH un KMI īstenošanas standartus. Izmantojot
tiešsaistes rīkus (piemēram, timekļa seminārus, mācību videoklipus utt.) vai citas
tehnoloģiju iespējas, pasākumiem tiks nodrošināta plašāka mērķauditorija.
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
KMI.
2. Ir sniegts atbalsts REACH un KMI ieviešanai ES/EEZ dalībvalstīs, organizējot
instruktoru mācības.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Palīdzības dienestam iesniegto atbildēto
jautājumu, uz kuriem sniegta atbilde
noteiktajā
termiņā
(15 darbdienas)
procentuālā daļa.

Ne mazāk kā 75%

Kontroles līdzekļi
un biežums
Darbības mērķa
atskaite/mēneša
atskaite

To FAQ atjauninājumu skaits, par kuriem
panākta vienošanās ar HelpNet un kas
publicēti tīmekļa vietnē

Vismaz 3

Gada pārskats

To vērtējuma atbilžu procentuālā daļa, kuras
ECHA jautājuma iesniedzēja noteiktajā
termiņā sniegusi uz jautājumiem, ko
iesnieguši valstu palīdzības dienesti,
izmantojot HelpEx

Ne mazāk kā 75%

Darbības mērķa
atskaite/mēneša
atskaite

Saskaņā ar plānu tīmekļa vietnē publicēto
vadlīniju dokumentu procentuālā daļa

Ne mazāk kā 75%

Gada pārskats

paustā

Augsta

Gada apsekojums

Apmierinātība ar REACH mācību pasākumu
kvalitāti

Augsta

Dalībnieku
vērtējums/gada
pārskats

Vadlīniju
lietotāju
apmierinātība

vērtējumā

3. Būtiskākie rezultāti
Palīdzības dienests
 Tiek nostiprināta „vienas pieturas aģentūras” pieeja ECHA klientu atbalstam par
REACH un KMI pienākumiem, nodrošinot arī konsultācijas dienesta darbu pa
tālruni.
 Nozarei sniegtas savlaicīgas un konsekventas atbildes un atbalsts saistībā ar tās
pienākumiem saskaņā ar REACH un KMI regulu, IT rīkiem un ar ECHA saistītiem
procesiem.
 Organizētas divas HelpNet vadības grupas tikšanās.
 Organizēti divi darbsemināri/mācību pasākumi, kas īpaši paredzēti valstu
palīdzības dienestiem REACH un KMI jautājumos.
 Atjaunināti un publicēti FAQ ar REACH un KMI saistītos jautājumos pēc tam, kad
tos ir noteicis HelpNet, un kad tie ir apspriesti un par tiem ar HelpNet ir panākta
vienošanās.
 Ir pārvaldīta FAQ par REACH IT atjaunināšana un publicēšana, un sniegta
palīdzība, atjauninot FAQ par IUCLID5.
Vadlīnijas
 Vadlīniju, kuru izstrāde sākta 2010: gadā, pabeigšana
o Informācijas sniegšanas prasības un ķīmiskās drošības novērtējums
(iedarbības apmērs, novērtējums, uz iedarbību pamatota pielāgošana un
stingri kontrolēti apstākļi)
o Drošības datu lapas
o KMI kritēriju piemērošana (marķēšanai)
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Jo īpaši sākt šo vadlīniju atjaunināšanu:
o Vadlīnijas par reģistrāciju un ar to saistītiem jautājumiem
o Vielu identificēšana
o Datu apmaiņa
Rosināt vadlīniju par nanomateriāliem pārskatīšanu
Ar dalībvalstīm un Komisiju, gatavojoties REACH piemērošanas jomas
pārskatīšanai 2012. gadā, organizēt „diskusiju platformu” par jautājumiem, kas
saistīti ar vadlīnijām.
Tīmeklī atjaunināt Navigator ceļvedi.
Publicēt turpmākas vadlīnijas īsumā un informatīvās lapas, praktiskos
norādījumus un FAQ, kā arī tulkojumus, lai uzlabotu MVU vajadzīgo dokumentu
pieejamību.

Mācības REACH jautājumos
 Turpmāka instruktoru apmācība REACH/KMI jautājumos ES/EEZ dalībvalstīs un
trešās valstīs.
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6. pasākums: zinātniskie IT rīki
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
REACH procesu īstenošanai nepieciešams plašs IT sistēmu klāsts; to pilnveide un
uzturēšana arī turpmāk būs būtiska ECHA darbības daļa. Pēc tiesību aktos noteikto
termiņu iestāšanās 2010. gada beigās ECHA 2011. gadā turpinās darbu, izmantojot
iepriekš gūto pieredzi, un varēs intensīvi pilnveidot un/vai vajadzīgas gadījumā pārstrādāt
esošās sistēmas, lai uzlabotu to efektivitāti. Šajā nolūkā ECHA 2010. gadā uzsāka
uzņēmuma arhitektūras (EA) projektu, lai sagatavotu savu IT apkārtni un turpmāko gadu
plāna īstenošanas ceļvedi. Tiks apsvērta iespēja uzlabot sistēmu integrāciju un uzlabot
ECHA ārējām ieinteresētajām personām paredzēto lietojumprogrammu lietošanas
ērtumu.
REACH-IT ir un arī turpmāk būs Aģentūras svarīgākā lietojumprogramma. Līdz šim tās
izstrādē uzmanība tika pievērsta galvenokārt reģistrēšanas iespējas nodrošināšanai.
Papildus izstrādes darbā tiks palielināts automatizācijas līmenis un veidotas saskarnes ar
citām sistēmām. Turpmākais darbs būs saistīts ar lietojumprogrammas pielāgošanu
papildu un/vai jaunām tiesību aktu prasībām, piemēram, pakārtoto lietotāju paziņojumu
vai licencēšanas pieteikumu pārvaldībai.
Būtisku atbalstu ECHA darbības procesiem papildus REACH-IT nodrošinās uzņēmuma
satura pārvaldības (ECM) sistēma. Papildus 2010. gadā sāktajam darbam ar īpaši
bīstamu vielu izvērtēšanas un identificēšanas procesu atbalsta nodrošināšanu, ECM
sistēma tiks paplašināta, paredzot arī citu REACH procesu apstrādes iespējas,
vissvarīgākais – harmonizētus klasifikācijas un marķēšanas, kā arī licencēšanas
procesus, kā arī ECHA kvalitātes vadības un iepirkumu procesus. Sistēma tiks cieši
integrēta ar REACH-IT, lai nodrošinātu drošu un efektīvu ienākošās dokumentācijas
apstrādi. Tiks ieviesta droša platforma, kas paredzēta sadarbībai ar ārējām
ieinteresētajām personām, sākumā ar dalībvalstu komitejām, kā rezultātā tiks pakāpeniski
aizstāta CIRCA sistēma, ko pašlaik izmanto, lai apmainītos ar konfidenciālu informāciju.
2011. gadā ECHA uzlabos informācijas izplatīšanai paredzētās tīmekļa vietnes lietošanas
ērtumu, nodrošinot piekļuvi visai publicētajai informācijai par ķīmiskajām vielām, saistot
reģistrācijas datus ar informāciju, kas iesniegta citos procesos. Informācijas par
reģistrētajām vielām pieejamība tiks nodrošināta arī ar ESAO eChemPortal (informācijas
par ķīmiskām vielām globālais portāls).
Attiecībā uz programmatūru, kas paredzēta, lai palīdzētu nozarei sagatavot reģistrācijas
pieteikumus, ECHA turpinās pilnveidot divas būtiskas sistēmas: IUCLID5, kas ir
starptautisks rīks datu apkopošanai par ķīmisko vielu būtiskajām un bīstamajām
īpašībām, un Chesar – rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavot
iedarbības scenārijus un ķīmiskās drošības pārskatus. 2011. gadā ECHA ciešā sadarbībā
ar ESAO un Komisiju veiks IUCLID5 jaunināšanu, integrējot jaunas, harmonizētas
veidnes vai pielāgojot esošās veidnes informācijas apmaiņai par nanomateriāliem, un
uzlabojot licencēšanas pieteikumu sagatavošanas funkcionalitāti. Chesar tiks pielāgots,
lai Aģentūrā to varētu izmantot vielu izvērtēšanas un licencēšanas vajadzībām, un tiks
turpināta tā integrācija citos esošajos iedarbības novērtēšanas rīkos.
ECHA būtiski uzlabos MSCA vajadzīgās informācijas pieejamību sistēmā REACH-IT.
ECHA turpinās izstrādāt rīkus un informāciju, kas vajadzīgs dalībvalstīm, nodrošinot
tiesību aktu izpildi. Šajā nolūkā ECHA ir sākusi projektu, kura mērķis ir 2011. gadā sākt
tāda portāla darbību, kur izpildes iestādes var pārbaudīt informāciju par attiecīgajā valstī
reģistrētajām vielām (RIPE rīks). :Šīs sistēmas arhitektūrā un ieviešanā svarīga nozīme ir
informācijas drošībai, jo ir kategoriski jāizslēdz konfidenciālas informācijas izpaušanas
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iespēja personām, kurām tā nav domāta. Tiks apmācīti valsts administratori un lietotāju
instruktori.
ECHA pilnveidos iekšējām vajadzībām paredzētos rīkus: Casper (prioritāšu noteikšanas
un atskaišu izveides rīks) un Odyssey (lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma
izvērtēšanas darbībām). Kaut gan Casper ir vispārīgs rīks ar plašu funkciju klāstu,
2011. gadā gan Casper, gan Odyssey tiks papildināti un lietoti izvērtēšanai, kur visvairāk
darba būs pēc pirmā REACH reģistrācijas termiņa (2010. gada beigas) iestāšanās.
Nosakot nepieciešamos rīku un to dokumentācijas uzlabojumus, galvenais informācijas
avots būs lietotāju atsauksmes.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA saņem un sekmīgi apstrādā visu reģistrācijas dokumentāciju un KM
paziņojumus, izmantojot sekmīgi funkcionējošu un jauninātu REACH-IT sistēmu.
2. Specializēti IT rīki (IUCLID5, KM iesniegšanas rīki un Chesar) un mērķorientētas
lietotāju rokasgrāmatas un darbsemināri ir efektīvi palīdzējuši reģistrētājiem
sagatavot dokumentāciju un izpildīt savus tiesību aktos noteiktos pienākumus.
3. ECHA mērķi veikt pareizības pārbaudes 5% visas dokumentācijas katrā tonnāžas
diapazonā palīdz sasniegt uzlabots skrīninga rīks (Casper) un efektīva lēmumu
pieņemšanas atbalsta sistēma (Odyssey).
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Projektu sekmju rādītājs, vērtējot
patērēto laiku, budžetu un apmēru

80%

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

Augsta

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
o Pārstrādāta lietojumprogrammas arhitektūra.
o REACH-IT un dokumentu pārvaldības sistēmas integrācija.
o Darbplūsmas uzlabojumi, lai nodrošinātu iespēju sistēmā apstrādāt
jautājumus, novērtēt konfidencialitātes pieprasījumus, apmainīties ar datiem
un izplatīt datus.
o Jaunu ar KMI regulas īstenošanu saistītu funkciju izstrāde: alternatīva
nosaukuma izmantošanas lūgums un nozares priekšlikuma par vielas
iekļaušanu VI pielikumā iesniegšana.



Informācijas izplatīšanas vietne
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o
o
o

Nekonfidenciālas informācijas par ķīmiskajām vielām savlaicīga un droša
izplatīšana ar uzlabotas IT sistēmas atbalstu.
Integrācija ar eChemPortal (globālo portālu).
Uzlabota meklēšanas funkcionalitāte.



IUCLID 5
o Ieviestas jaunas harmonizētas ESAO veidnes un/vai jauna funkcionalitāte
(atkarībā no ESAO IUCLID ekspertu grupas izvirzītās prioritātes).



RIPE
o 2011. gada sākumā tiek ieviesta dalībvalstu izpildes iestādēm pieejama RIPE
pirmā versija.
o Tiek sākti turpmāki RIPE izstrādes darbi, lai izveidotu to par visaptverošu
elektronisku informācijas sistēmu.



Dokumentu pārvaldības sistēma
o Tiek ieviesta lietotājiem pieejama SVHC, testēšanas priekšlikumu pārbaudes
un pareizības pārbaudes sistēma.
o Tiek ieviesti arī vairāki citi izvēlēti procesi. Potenciāli ieviešamie procesi:
klasifikācijas un marķēšanas harmonizācija, licencēšana.



Chesar
o Nozarei ir nodrošināts uzticams drošības novērtējuma veikšanas rīks un
papildus dokumentācija.
o Integrācija ar izvēlētām iedarbības novērtēšanas sistēmām.



Casper
o Robustu datu glabāšanas (piemēram, skrīninga, prioritāšu noteikšanas) un
reģistrācijas datu atskaišu izveides pakalpojumu nodrošināšana.
o Citu izvēlētu sistēmu integrācija.



Odyssey
o Dokumentācijas izvērtēšanas, jo īpaši nepieredzējušu darbinieku efektivitātes
uzlabošana.
o Izsekojams lēmumu pieņemšanas process.



Vispārīgi
o Tehnoloģiju struktūras ieviešana lietojumprogrammu integrēšanas vajadzībām.
o Ieviesti IT procesi (incidentu un problēmu novēršana, pārmaiņu pārvaldība,
izlaišana un konfigurācija).
o Ir ieviesti izstrādes stadijā esošu lietojumprogrammu uzturēšanas plāni un
procesi attiecībā uz IST infrastruktūru lietojumprogrammu atbalstu un tālāku
izstrādi.
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7. pasākums: ES institūciju un struktūru zinātniskās un tehniskās konsultācijas
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Izmantojot plašo informācijas klāstu, ko ECHA ieguvusi pirmajā reģistrācijas termiņā,
ECHA uzlabos savas zināšanas par ķīmiskām vielām, lai labāk atbildētu uz ES politikas
institūciju zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem.
Saskaņā ar REACH regulas pārskata sniegšanas pienākumu ECHA sagatavos Komisijai
pirmo piecu gadu pārskatu 6 par REACH regulas darbību un šai sakarā piedāvās
ieteikumus regulas iedarbīguma uzlabošanai. Pēc Komisijas pieprasījuma ECHA veiks arī
priekšizpēti un vajadzību novērtējumu attiecībā uz MVU pieejamību saziņai ar Aģentūru
dažādās valodās, tostarp izmantojot REACH-IT sistēmu. ECHA sagatavos Komisijai arī
pirmo triju gadu pārskatu 7 par to testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, un
testēšanas stratēģiju, kuras izmanto, lai radītu informāciju par vielas raksturīgajām
īpašībām un lai novērtētu risku saskaņā ar REACH regulas prasībām, īstenošanas
statusu un lietojumu, ar mērķi mudināt reģistrētājus otrajā reģistrācijas termiņā izmantot
alternatīvas metodes.
ECHA 2011. turpinās aktīvu sadarbību ar Eiropas Parlamentu un Komisiju, cita starpā
regulāri informējot šīs iestādes par savām darbībām. Tiks turpināta sadarbība ar citām
Eiropas aģentūrām un zinātniskajām komitejām, un vajadzības gadījumā tiks noslēgti
saprašanās memorandi (SM), lai oficiāli reglamentētu ECHA sadarbību un koordinācijas
darbības ar šīm iestādēm. Jau ir noslēgti SM ar EFSA un EU-OSHA.
Būtisks Aģentūras ikdienas darba aspekts joprojām būs sadarbība ar dalībvalstīm.
Galvenais dalībvalstu kompetento iestāžu informēšanas un konsultēšanas līdzeklis būs
REACH un KMI regulas kompetento iestāžu (CARACAL) sanāksmes.
ECHA turpinās piedalīties ESAO testēšanas vadlīniju programmā un ievērojami palielinās
savu atbalstu alternatīvu testēšanas metožu starptautiskai izstrādei.
ECHA ievērojami uzlabos savu izpratni par nanomateriālu bīstamību, iedarbību un radīto
risku, rūpīgi sekojot ES un starptautisko organizāciju aktualitātēm un darba rezultātiem, lai
varētu laikus pirms 2013. gada reģistrācijas termiņa pārskatīt vadlīnijas par
nanomateriāliem. ECHA līdz 30. jūnijam sagatavos Eiropas Komisijai ziņojumu, kurā būs
informācija par reģistrētajiem nanomateriālu tipiem un lietojuma veidiem, kura dati tiks
izmantoti ziņojumā, ko Komisija gatavos iesniegšanai Eiropas Parlamentā. ECHA
palielinās savu zinātnisko spēju attiecībā uz citām vielām vai ļoti būtiskiem aspektiem,
piemēram, vielām ar endokrīno sistēmu noārdošām īpašībām vai maisījumu toksiskumu.
Komisija plāno ierosināt PIC regulas pārskatīšanu, saskaņā ar ko paredzēts ECHA
piešķirt uzdevumus, ko pašlaik izpilda Komisijas Kopīgais pētniecības centrs. Tā rezultātā
ECHA no 2013. gada, iespējams, būs jāuzņemas jauni uzdevumi. Lai sagatavotos jauno
uzdevumu izpildei, ECHA atkarībā no Komisijas nodrošināto papildu resursu pieejamības
būs jāsāk attiecīgie sagatavošanās darbi jau 2011. gadā.
Komisija ir ierosinājusi jaunu biocīdo produktu regulu 8 , kurā paredzēts ECHA no
2013. gada uzticēt papildu administratīvos, tehniskos un zinātniskos uzdevumus. ECHA
sekos likumdošanas procesa gaitai attiecībā uz ierosināto regulu, turpinās plānot ar
biocīdiem saistīto darbību iespējamo uzņemšanos no 2013. gada, un, atkarībā no tā, vai
tiks saņemta ES subsīdija un/vai nodrošināts nepieciešamais personāls, sāks pirmos
pasākumus nākotnē pieņemto tiesību aktu īstenošanas atbalstam. Iespējamie
6

REACH regulas 117. panta 2. punkts
REACH regulas 117. panta 3. punkts
8
COM(2009)267 12.6.2009.
7
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sagatavošanās darbi varētu būt vadlīniju izstrādes rosināšana, nepieciešamo IT izstrādes
darbu apzināšana un darbplūsmu izstrāde.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA ir uzlabojusi savu spēju sniegt zinātniskas un tehniskas konsultācijas par
ķīmisko vielu, nanomateriālu un testēšanas metožu drošību.
2. ECHA iesniedz savlaicīgus, kvalitatīvus pārskatus, kas palīdz Komisijai novērtēt
un uzlabot REACH regulas iedarbīgumu un veicināt tādu testēšanas metožu
pieejamību, kurās neizmanto dzīvniekus (117. pants).
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Apmierinātība ar Komisijai sniegtā
zinātniskā,
tehniskā
un
administratīvā atbalsta kvalitāti
REACH
117. pantā
paredzēto
ziņojumu savlaicīga iesniegšana.

Mērķis
2011. gadā
Augsta

Kontroles līdzekļi un
biežums
Gada apsekojums

2011. gada
1. jūnijs

Iekšējā atskaite

3. Būtiskākie rezultāti









Piecu gadu pārskats par REACH regulas darbību (117. panta 2. punkts).
Trīs gadu pārskats par testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, un
testēšanas stratēģiju īstenošanas statusu un lietojumu (117. panta 3. punkts).
Atbildot uz Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta jautājumiem sagatavoti
zinātniski atzinumi.
Zinātnisks un tehnisks atbalsts Eiropas Komisijai, Padomei un Parlamentam
koplēmuma procedūrā par biocīdiem un Komisijas darbā, sagatavojot īstenošanas
noteikumus, ieskaitot regulu par maksājumiem par biocīdu lietošanu, kas var tikt
pieņemta nākotnē.
Sākti būtiski sagatavošanās darbi ar biocīdiem un PIC regulu saistītu uzdevumu
iespējamai izpildei nākotnē (tostarp, piemēram, izstrādāts detalizēts
sagatavošanās posma ceļvedis, sākta darbplūsmu izstrāde un nepieciešamo
vadlīniju dokumentu plānošana).
Līdz 30. jūnijam sagatavots Komisijā iesniedzams pārskats, kurā ir informācija par
reģistrētajiem nanomateriāliem.
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2.
ECHA
struktūrvienības
transversālās darbības
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un

8. pasākums: komitejas un forums
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Dalībvalstu komiteja (MSC)
Galvenais MSC izaicinājums ir strādāt augoša noslogojuma apstākļos, kad paralēli notiek
visi REACH procesi, kuros nepieciešama MSC dalība. Tiek paredzēts, ka 2011. gadā tiks
sagatavots daudz lēmumprojektu par izvērtēto 2010. gada reģistrācijas termiņā iesniegto
dokumentāciju (testēšanas priekšlikumi un pareizības pārbaudes), un tiks izskatīti visi
reģistrēto jauno vielu dokumentācijā ietvertie testēšanas priekšlikumi un veiktas vairākas
pareizības pārbaudes. Visi dalībvalstu izteiktie priekšlikumi grozīt ECHA lēmumprojektus
tiks adresēti dalībvalstu komitejai, kam būs jāpanāk vienprātīga vienošanās. Cenšoties
panākt vienprātību par testēšanas priekšlikumu lēmumprojektiem, Komiteja izskatīs
iespējas, kas ļaus neveikt liekus testus ar dzīvniekiem. Vienprātīgas vienošanās par
lēmumprojektiem attiecībā uz pareizības pārbaudēm mērķis ir nodrošināt trūkstošo
zināšanu papildināšanu par dažādiem bīstamības aspektiem un visu ķīmiskās drošības
pārskatu atbilstību visiem REACH regulas I pielikuma noteikumiem.
2011. gadā tiks sākts vielu izvērtēšanas process, un MSC atzinumā par Kopienas
elastīgo rīcības plānu tiks izveidots vielu saraksts, attiecībā uz kurām izraudzītām
dalībvalstīm jāveic papildus riska novērtējums.
Attiecībā uz SVHC identificēšanu, ņemot vērā Komisijas paziņojumu par to, ka jāizvirza
mērķis līdz 2012. gada beigām izskatīt 135 vielu identificēšanu kā SVHC, paredzams, ka
palielināsies darba slodze. Tiek sagaidīts, ka plašāks vielu kandidātu saraksts nodrošinās
informāciju, kas vajadzīga attiecībā uz vielu PBT/vPvB īpašībām, kā arī īpaši bīstamu
saturu vielās.
MSC sagatavos arī atzinumu par ECHA trešo ieteikumu vielu iekļaušanai XIV pielikumā
(licencēšanas saraksts). Tagad, kad 2010. gadā ir iesniegta reģistrācijas dokumentācija,
ieteikumu un atzinumu palīdzēs sagatavot uzņēmumu nodrošinātie dati. MSC atzinumu
par ECHA ieteikuma projektu par XIV pielikumu Komisija ņems vērā, pieņemot galīgo
lēmumu, jo labvēlīgs atzinums liecina par dalībvalstu vairākuma atbalstu.
Iespējams, ka MSC saņems lūgumus sniegt ad hoc atzinumus, jo īpaši par to vielu
PBT/vPvB īpašību novērtēšanu, uz kurām neattiecas REACH regula.
Riska novērtēšanas komiteja (RAC)
2011. gadā galvenais RAC izaicinājums ir saistīts ar ievērojamo darba slodzes
palielināšanos, ko izraisījis klasifikācijas un marķēšanas harmonizēšanas priekšlikumu,
ierobežošanas priekšlikumu skaita pieaugums, un pirmie licencēšanas pieteikumi; šie
dokumenti Komitejai būs jāapstrādā vienlaikus. Turklāt Komitejai var tikt izteikti lūgumi
sniegt ad hoc atzinumus ES iestādēm, lai palīdzētu to likumdošanas darbā.
RAC darba slodze palielināšanās sakrīt ar pirmajām būtiskajām izmaiņām Komitejas
sastāvā, jo lielākās daļas Komitejas locekļu pilnvaras beigsies 2011. gada sākumā. Lai
nodrošinātu Komitejas darba pēctecību, kas ir ECHA interesēs, Komitejā strauji jāiekļauj
jauni locekļi. Ja netiks atjaunotas to Komitejas locekļu pilnvaras, kuri pilda referentu vai
līdzreferentu funkcijas, būs nepieciešami citi risinājumi. Tā kā Komiteja jau piedalīsies
visos procesos un tai būs nepieciešama speciālistu zināšanu pilnīga pieejamība, tai būs
vēl viens izaicinājums – nodrošināt, lai RAC locekļi saņemtu pietiekamu MSCA atbalstu,
un Komitejas locekļu darba slodzes vienlīdzīgu sadali.
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Sociālekonomiskās analīzes komiteja
Komiteja pieņems lēmumu par savu atzinumu par pirmajiem četriem 2010. gadā
iesniegtajiem ierobežošanas priekšlikumiem un izskatīs pēc tiem iesniegtos
ierobežošanas priekšlikumus. Komitejas darba slodze strauji pieaugs, kad tiks iesniegti
pirmie licencēšanas pieteikumi. Turklāt Komitejai var tikt izteikti lūgumi sniegt ad hoc
atzinumus ES iestādēm. Lielākās daļas Komitejas locekļu pilnvaras beigsies 2011. gadā,
un tās vai nu tiks atjaunotas, vai tiks izvirzīti jauni locekļi.
Forums izpildes informācijas apmaiņai
Foruma darbā uzmanība tiek pievērsta izpildes saskaņošanai, integrēti piemērojot
REACH un KMI regulas. Tiek paredzēts, ka saskaņota pieeja tiks nodrošināta, īstenojot
koordinētus projektus, nosakot kopīgas izpildes stratēģijas, vienojoties par rīcību tiesību
aktu neievērošanas gadījumā un nosakot obligātos inspekciju kritērijus. Forumā tiks
formulēti praktiski secinājumi un ieteikumi inspektoriem, kuri nodrošina REACH un KMI
regulu izpildi, pamatojoties uz pieredzi, kas uzkrāta, īstenojot koordinētos izpildes
projektus, kuros tiek ievērots princips "nav datu, nav tirgus”, kā arī nodrošināta maisījumu
sintezētāju pienākumu izpilde.
Kopumā, lai nodrošinātu reģistrācijas un KM paziņojumu prasību izpildi, forumam
nepieciešams lielāks ECHA sekretariāta atbalsts. Kā būtisku šāda atbalsta piemēru var
minēt RIPE – IT rīku, kas nodrošina inspektoriem piekļuvi specifiskiem REACH-IT
sistēmas datiem – kura pirmo versiju ECHA ieviesīs 2011. gadā.
Kā jauns foruma koordinētas darbības veids tiks sāktas kopīgas inspekcijas un izpētes
apmeklējumi. Šie pasākumi nodrošinās to pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri tajos
piedalās, izpētes, zināšanu un paraugprakses apmaiņas iespējas. Forums intensificēs ar
KMI regulas izpildi saistītās darbības un sagatavos instruktoru mācību programmas.
Iespējama arī sadarbības izveide ar citiem dienestiem, piemēram, muitas dienestiem.
Forums un ECHA pabeigs skaidrot ECHA, dalībvalstu iestāžu un valstu izpildes iestāžu
saistību. Visbeidzot Forums piedalās ierobežošanas procedūrā, kur sniegs konsultācijas
par izpildes iespējām. Palielināsies darba slodze dalībvalstu vai ECHA pēc Komisijas
pieprasījuma iesniegto ierobežošanas priekšlikumu dēļ. Forumam var tikt arī izteikti
lūgumi sniegt ad hoc konsultācijas par ierobežojumiem, atbalstot iestāžu likumdošanas
darbu. Tiks izvērsta arī plašāka sadarbība un informācijas apmaiņa ar komitejām un
ECHA sekretariātu par lēmumiem par vielām.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Sekretariāts nodrošinās efektīvu atbalstu komiteju darbam, lai tās spētu:
 ievērot tiesību aktos paredzētos termiņus;
 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 KMI regulas ieviešanas ES/EEZ dalībvalstīs stiprināšanu un
saskaņošanu, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo konfidencialitāti.
3. Tiek novērstas zinātnisko komiteju un citu Kopienas struktūru atzinumu
nesakritības, apmainoties ar informāciju un koordinējot darbības, kurās ir
ieinteresētas abas puses.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Juridiskajā
termiņā
sagatavoto
atzinumu/vienošanos procentuālā daļa

100%

Vienprātīgu
Dalībvalstu
vienošanos procentuālā daļa 9

Kontroles līdzekļi
un biežums
Gada iekšējā
atskaite

komitejas

Ne mazāk kā 80 %

Gada iekšējā
atskaite

Vienprātīgi pieņemto komitejas atzinumu
procentuālā daļa

Ne mazāk kā 70 %

Gada iekšējā
atskaite

To komitejas atzinumu skaits, kas ir ņemti
vērā, Eiropas Komisijai pieņemot galīgo
lēmumu

Liels

Gada iekšējā
atskaite

Dalībvalstu
izpildiestāžu
un
ECHA
ieinteresēto personu vērtējums par foruma
darbības pievienoto vērtību.

Pozitīvs

Gada apsekojums

Biedru un citu dalībnieku apmierinātība ar
ECHA atbalsta (tostarp mācības un
sanāksmju vadība), ko tā sniedz komitejām
un forumam, kvalitāti

Augsta

Gada apsekojums

Ieinteresēto pušu, kompetento iestāžu un
komiteju biedru apmierinātība ar komitejas
procesu un foruma darbības vispārējo
pārskatāmību un rezultātu publicēšanu

Augsta

Gada apsekojums

Atzinumu nesakritība ar citu ES struktūru
zinātnisko komiteju atzinumiem

Tikai labi pamatotos
gadījumos

Iekšējā novērtējuma
atskaite

9

Attiecas uz izvērtēšanas un licencēšanas procesiem; otrā pasākuma indikators attiecas tikai uz izvērtēšanu.
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3. Būtiskākie rezultāti












40-60 RAC atzinumi par klasifikācijas un marķēšanas harmonizācijas
dokumentāciju
4 RAC un SEAC atzinumi par ierobežošanas priekšlikumiem.
MSC atzinums par prioritāšu noteikšanu attiecībā uz licencējamo vielu sarakstā
potenciāli iekļaujamām vielām.
Pirmais MSC atzinums par Kopienas elastīgo rīcības plānu.
Atjaunināta MSC lēmumu pieņemšanas rokasgrāmata.
Vienprātīgas MSC vienošanās (vai atzinumi) par 40 priekšlikumiem vielu atzīšanai
par īpaši bīstamām vielām un par 50 lēmumprojektiem par testēšanas
priekšlikumiem un pareizības pārbaudēm.
Vienošanās par kopēju izpildes pieeju (kas atspoguļota foruma secinājumos,
paraugprakses dokumentos un citos ziņojumos), īstenojot izpildes projektus
(REACH-EN-FORCE), īstermiņā koncentrējoties uz maisījumu sintezētāju
pienākumiem, izpildes ierēdņu apmācību par KMI, informācijas apmaiņu un saziņu
par gūto pieredzi ar mērķi atbalstīt tiesību aktu saskaņotu izpildi ķimikāliju jomā.
1-2 mācību pasākumi valstu inspektoru instruktoriem.
2-6 atskaites par konsultācijām par ierosināto ierobežojumu izpildāmību.
19 komiteju un foruma plenārsēdes, 20-30 darba grupu sanāksmes.
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9. pasākums: Apelācijas padome
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
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.
2011. gadā padome visdrīzāk saskarsies ar pirmo apelācijas sūdzību pieplūdumu, jo īpaši
attiecībā uz datu apmaiņu un izvērtēšanu. Paredzams, ka 2011. gadā pakāpeniski
palielināsies ar izvērtēšanu saistīto apelācijas lietu skaits. Tas tiks ņemts vērā padomes
proaktīvajā zināšanu pārvaldības darbā.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Padome bez liekas kavēšanās pieņem augstas kvalitātes lēmumus.
2. Tiek uzturēta ieinteresēto personu uzticība REACH noteikumiem par juridisko
aizsardzību.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Padomes gada
pārskats

To lietu procentuālā daļa, kuras ir izskatītas
katra tipa apelācijas lietai noteiktajā izpildes
laikā 10

90%

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

Mazāk nekā 20%

Padomes gada
pārskats

Augsta

Ieinteresēto pušu
aptauja

3. Būtiskākie rezultāti




10

Lēmumi (atkarībā no iesniegto apelācijas sūdzību skaita).
Ievērojams judikatūras daudzums par REACH regulas izrietošajiem specifiskiem
juridiskajiem jautājumiem.
Efektīva saziņa ar potenciālajām ar apelācijas procesu saistītajām pusēm
(atkarībā no saņemto jautājumu skaita un veida).

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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10. pasākums: saziņa
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
2011. gadā šajā jomā ir četri galvenie uzdevumi.
Pirmkārt, ārējā saziņa: ECHA galvenais saziņas līdzeklis ar ieinteresētajām personām ir
tās tīmekļa vietne. Aģentūras pašreizējā tīmekļa vietne ir jāuzlabo, lai to padarītu par
efektīvu saziņas rīku ar visiem lietotājiem – no plašākas sabiedrības līdz zinātniekiem.
ECHA plāno 2011. gadā to pilnībā pārstrādāt, pamatojoties uz 2010. gadā paveikto
zīmolvedības un klientu izpētes darbu. Ar jaunās vietnes starpniecību ECHA 2011. gadā
būs plašākai sabiedrībai jādara zināma informācija, kas saņemta REACH reģistrācijas un
klasifikācijas un marķēšanas paziņošanas procesā. Lai to izdarītu, nepieciešama ērti
lietojama datu bāze un vielu saraksts, kā arī informētības uzlabošanas kampaņas par
jauno materiālu. ECHA arī plāno, ideālā gadījumā kopā ar dalībvalstīm, sniegt informāciju
par iedzīvotāju tiesībām, par piekļuvi jaunajai par ķimikālijām pieejamajai informācijai un
par šīs informācijas izmantošanas līdzekļiem.
Arī turpmāk būtisks izaicinājums būs materiālu, tostarp paziņojumu presei un uzziņas
dokumentu sagatavošana daudzās valodās. Aģentūra arī turpmāk pastiprināti pievērsīs
uzmanību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai kā tulkojumu
mērķauditorijai, kā arī centīsies vienlaikus apmierināt pieprasījumu pēc informācijas un
nodrošināt publiskā budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu. Īpašs izaicinājums būs
tulkojumu kvalitātes pārbaude – ECHA tulkošanas darbu ārkārtīgi sarežģī zinātniskā
valoda, kas jāpārbauda speciālistiem, materiālu lielais apjoms, un lielais valodu
skaits (22).
REACH un KMI stratēģiski svarīgi ir pabeigt ES mēroga pētījumu par sabiedrības uztveri
par ķimikāliju drošu lietošanu.
Visbeidzot būtisks izaicinājums ir efektīvas iekšējās komunikācijas nodrošināšana visā
Aģentūrā, kas ir ļoti strauji augusi. 2011. gadā ECHA visā Aģentūrā ieviesīs ieteikumus
par ECHA korporatīvās identitātes pārskatu, kas tika veikts 2010. gadā.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. ECHA efektīvi sazinās ar ārējo auditoriju 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. Visi materiāli (tiešsaistes vai citi), kas ir sagatavoti mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem vai plašai sabiedrībai, ir publicēti 22 oficiālajās ES valodās.
4. ECHA darbinieki ir labi informēti, viņiem ir piederības sajūta un viņi jūtas kā
vienotās organizācijas vides daļa.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. 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

Ieinteresēto pušu apmierinātība ar to iesaisti

Augsta

Aptauja Ieinteresēto
pušu dienu laikā un
ieinteresēto pušu
gada aptauja

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

100%

Iekšējā ceturkšņa
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.
Ir pārstrādāta un atkārtoti laista klajā ērtāk lietojama ECHA tīmekļa vietne, kurā
pieejama MVU un plašākai sabiedrībai paredzēta informācija 22 oficiālās ES
valodās.
Visi materiāli (tiešsaistes vai citi), kas ir sagatavoti mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem vai plašai sabiedrībai, ir publicēti 22 oficiālajās ES valodās.
Ir sagatavoti iknedēļas iekšējie elektroniskie apkārtraksti (ECHAexchange),
iespiests ceturkšņa iekšējais apkārtraksts (ECHO), katru dienu nodrošināta
iekšējās informācijas ekrānu un iekštīkla (ECHAnet). esošās informācijas
atjauninājumi.
Pabeigts sabiedrības uztveres par ķīmisko vielu drošu lietošanu pētījums (KMI
regulas 34. pants).
Sagatavoti ad hoc paziņojumi presei un iknedēļas elektroniskie ziņu biļeteni,
organizētas divas preses konferences.
Sarīkotas divas ieinteresēto personu dienas un ad hoc ieinteresēto personu
darbsemināri.
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11. pasākums: starptautiskā sadarbība
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Paredzams, ka reģistrācijas dokumentācijā ietvertais lielais datu apjoms, ko ECHA
2011. gadā izplatīs plašākai sabiedrībai, kā arī Aģentūras atpazīstamība sabiedrībā,
palielinās trešo valstu un starptautisko organizāciju interesi par ECHA darbu. Tā rezultātā,
iespējams, tiks izteikti aicinājumi noslēgt trešo valstu reglamentējošo iestāžu un ECHA
divpusējas sadarbības vienošanās, līdzīgi tām, kādas ir noslēgusi ECHA un Kanādas
iestādes – Federālais vides departaments un Federālais veselības departaments. Ar
nosacījumu, ka šāda divpusēja sadarbība ir noderīga REACH un KMI īstenošanā, ECHA
77. panta 2. punkta piešķirto pilnvaru ietvaros vedīs sarunas par zinātniskās, tehniskas un
operatīvās sadarbības režīmu ar šādām trešo valstu iestādēm. Īstenojot parakstītos
memorandus, ECHA veiks dažādas darbības.
Turklāt ECHA intensificēs spēju veidošanas darbu, kas dod labumu ES kandidātvalstīm,
jo īpaši valsti (valstīm), kam 2012. gadā ir noteikts termiņš, kad tās iestāsies ES. ECHA
arī turpmāk izplatīs zināšanas par REACH arī valstīs, kas atrodas ārpus ES.
2011. gadā ECHA turpinās piedalīties vairākos dažādos ESAO pasākumos, kas ir būtiski
REACH ieviešanai. (Q)SAR metodes nodrošina iespēju aplēst ķīmiskās vielas īpašības
pēc tās struktūras, samazinot laiku, izmaksas un ar dzīvniekiem veicamo testu apjomu, lai
identificētu ķīmisko vielu bīstamību. 2011. gadā ECHA aktīvi piedalīsies ESAO (Q)SAR
lietojumprogrammas
rīkkopas
izstrādes
vadībā.
Uzmanība
tiks
pievērsta
lietojumprogrammas trešajai versijai, kura tiks ieviesta 2012. gadā, paredzētu funkciju
izstrādei, un mācību un mācību materiālu nodrošināšana par programmas 2.0 versiju.
2011. gadā ECHA uzņemsies eChemPortal (informācijas par ķīmiskām vielām globālais
portāls) 2. posma hostingu. ECHA kā eChemPortal vadības grupas dalībniece aktīvi
piedalīsies jauno lietotāju prasību pārskatīšanā un prioritāšu noteikšanā, lai veicinātu
portāla lietojamību.
Pie citiem ar ESAO saistītiem pasākumiem, kuros piedalīsies ECHA, var minēt darbu
Bīstamības novērtēšanas darba grupā, Iedarbības novērtēšanas darba grupā, veidņu
saskaņošanas projektā, ar veselības un vides aspektiem saistītais darbs nanomateriālu
jomā un testēšanas vadlīniju programmā. ECHA veidos arī sakarus ar jaunajām ESAO
dalībvalstīm, lai veicinātu to izpratni par REACH un KMI.
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 ar trešo valstu reglamentējošām
iestādēm divpusējas attiecības zinātniskai un tehniskai sadarbībai, kas ir
noderīgas REACH un KMI īstenošanai.
3. Ir uzlabota informētība par eChemportal un (Q)SAR lietojumprogrammas rīkkopu.
4. (Q)SAR lietojumprogrammas rīkkopas izstrādes procesi norit saskaņā ar plānu un
budžetu.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Kontroles līdzekļi
un biežums
Gada apsekojums

Komisijas apmierinātība ar ECHA sniegto
atbalstu starptautiskajiem pasākumiem

Augsta

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 2011. gada
starptautisko pasākumu darba plānam.
Noslēgtas divpusējās sadarbības vienošanās ar ieinteresētajām trešo valstu
regulatīvajām aģentūrām.
Zinātniskā un tehniskā sadarbība ar ESAO (turpināšana):
o ECHA nodrošina eChemPortal 2. posma hostingu.
o Dalība ESAO eChemPortal vadības grupā (jauno lietotāju prasību
pārskatīšana un prioritāšu noteikšana attiecībā uz iespējamu turpmāku
izstrādi).
o (Q)SAR lietojumprogrammas rīkkopa: izstrādāti trešās versijas
programmatūras moduļi (piemēram, uzlabota interaktīvās palīdzības
funkcionalitāte, specializētie moduļi par hidrolīzi, jonizāciju un tautomēriem,
no galapunktiem atkarīgas zināšanu bāzes ekspertsistēmas, jauni
strukturāli brīdinājumi), un nodrošināti mācību materiāli par 2.0 versiju.
o Darbs bīstamības novērtēšanas darba grupā.
o Darbs iedarbības novērtēšanas darba grupā.
o Darbs rūpniecisko nanomateriālu darba grupa.
o Darbs Testēšanas vadlīniju programmas valstu koordinatoru darba grupā.
Spēju veidošanas pasākumi ES kandidātvalstīm IPA projektā.
Efektīva trešo valstu uzrunu un vizīšu pieteikumu administrēšana.
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3. Pārvaldība, organizācija un resursi
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12. pasākums: pārvaldība
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
ECHA augstākā lēmējinstitūcija ir Valde ar 35 locekļiem 11 . Tai palīdz sekretariāts, ko
nodrošina izpilddirektors. Tā kā Aģentūras izaugsme 2011. gadā nostabilizēsies, Valde
pievērsīs uzmanību galvenokārt pamatfunkcijām, t.i., Aģentūras daudzgadu un gada
darba programmu, 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,
informācijas izplatīšanu un auditu, 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 KMI
regulas, tāpēc ECHA stiprinās savu sadarbību ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai
uzlabotu to darba koordināciju.
No 2011. gada marta ECHA 12 mēnešus būs Eiropas Aģentūru tīkla trīs locekļu komitejas
priekšsēdētāja.
ECHA organizācijas struktūra kopumā kopš darbības sākšanas 2008. gada ir palikusi
nemainīga. Kopš tā laika Aģentūra ir strauji augusi, un uzsvars tās darbībā mainās no
sagatavošanās darbībām uz daudzpusīgu zinātnisku lēmumu pieņemšanu un atzinumu
sagatavošanu. No 2011. gada sākuma Aģentūrā tiks ieviesta jauna, horizontālāka
organizatoriskā struktūra, un tiks izveidoti trīs jauni direktorāti. Šī procesa sekmīgas
norises nodrošināšana, jo īpaši – vadības procesu pielāgošana organizācijai, kura ir
augusi, un efektīva vairāku direktorātu kompetencē esošu darbību koordinācija būs
nozīmīgs vadības izaicinājums. Lai to sasniegtu, cita starpā būs nepieciešama darba
efektīva plānošana katrā organizācijas līmenī, un būs jāizstrādā rīki, kuros būtu integrēta
plānošana, resursu piešķire, darbības pārraudzība un riska pārvaldība. Vienlaikus ECHA
ieviesīs arī jaunos korporatīvās identitātes principus.
Pēc pirmā reģistrācijas termiņa 2010. gadā ECHA būs 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
tiks izvirzīta gan informācijas, gan fiziskās drošības garantēšana. Tiks izstrādāta drošības
pārvaldības un atskaišu izveides sistēma. Tiks turpināta ISO27001 standarta ieviešana un
tiks veikts drošības pārvaldības sistēmas ārējs novērtējums. ECHA turpinās arī organizēt
drošības ierēdņu tīkla sanāksmes, lai palīdzētu droši sniegt piekļuvi REACH-IT sistēmai
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, pilnvarotajām valsts institūcijām un Komisijai.
ECHA turpinās arī ieviest uz ECHA procesu pieeju pamatotu uzņēmuma satura
pārvaldības sistēmu (ECM). Tā nodrošinās visu procesu, kuru rezultātā tiek pieņemts
lēmums/atzinums standartizāciju, dokumentēšanu, revīzijas iespējas un pārskatāmību un
ar tiem saistītās dokumentācijas drošu un efektīvu apstrādi atbilstīgi visiem
piemērojamajiem tiesību aktiem. Tiks turpināta ECHA informācijas un zināšanu
pārvaldības politikas īstenošana.
ECHA datu aizsardzības inspektors turpinās darbu, lai nodrošinātu, ka Aģentūra pilda
visas tai tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz personu aizsardzību, apstrādājot
11

Tās locekļi ir 27 ES dalībvalstis, 6 Eiropas Komisijas iecelti pārstāvji, tostarp 3 personas, kas pārstāv ieinteresētās
puses, un 2 Eiropas Parlamenta iecelti locekļi. Valdes darbā piedalās arī Īslande un Norvēģija kā EEZ/EBTA valstu
novērotājas.
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to personas datus. Personālam tiks regulāri nodrošinātas mācības un sniegta informācija.
2011. gadā Aģentūra turpinās ziņot par visām apstrādes darbībām, kas minētas
2010. gadā izveidotajā sarakstā. Pēc tam datu aizsardzības inspektors vajadzības
gadījumā nosūtīs šos paziņojumus Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam iepriekšējai
pārbaudei.
Tiks turpināta integrētās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana. Aģentūra izveidos
infrastruktūrā integrētus IT rīkus un metodes, lai veicinātu kvalitātes vadības elementu
administrēšanu. Tiks veiktas iekšējās kvalitātes sistēmu revīzijas, lai pārbaudītu to
atbilstību IKVS standartu prasībām un novērtētu to stabilitāti. Tiks sākti pirmie ECHA
sagatavošanās darbi vides pārvaldības un revīzijas shēmas (EMAS) ieviešanai.
Ņemot vērā ECHA lēmumu skaita pieaugumu, bija nepieciešams ļoti liels darbs, lai
garantētu juridiski pamatotu lēmumu pieņemšanu un to efektīvu aizstāvību apelācijas
sūdzību vai Eiropas Tiesas procesu gadījumā: 2011. gadā Aģentūras uzdevums būs
efektīvi strādāt darba slodzes pieauguma situācijās un nodrošināt juridiskās nostājas
konsekvenci.
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, risku novērtējumu un pārvaldību, personāla, aktīvu un informācijas
drošību, un garantē darba rezultātu kvalitātes kontroli.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Obligāto Valdei juridiski noteiktajos termiņos
iesniegto dokumentu procentuālā daļa

100 %

Ikgadējā
riska
ieviešanas pakāpe

100 %

Gada iekšējā
atskaite

Saskaņā ar plānu publiskoto kvalitātes
procedūru procentuālā daļa

Ne mazāk kā 90 %

Kvalitātes
speciālista gada
atskaite

Revidentu norādīto negatīvo 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 incidentu skaits, saistībā ar
kuriem
ECHA
drošības
dienesti
izmeklēšanas
laikā
ir
konstatējuši
konfidenciālas informācijas izpaušanu

0

Iekšējās atskaites

mazināšanas

plāna
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Kontroles līdzekļi
un biežums
Ceturkšņa iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti







Organizētas četras Valdes sanāksmes.
Organizētas aģentūru tīkla sanāksmes.
Izstrādāta un ieviesta elektronisko un fizisko arhīvu sistēma.
Informācijas drošības pārvaldības revīzija un/vai kvalitātes sistēmas iekšējā
revīzija.
Nodrošināta ECHA darbības nepārtrauktības pārvaldības dokumentācija, kurā
apskatīti galvenie procesi.
ECHA lēmumu juridisks atbalsts un to efektīva aizstāvība.
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13. pasākums: finanses, iepirkumi un grāmatvedība
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Finanšu jomā Aģentūra pirmkārt pievērsīs uzmanību efektīvai likviditātes pārvaldībai un
stingrai budžeta disciplīnai, Paredzams, ka 2011. gadā Aģentūra pati nodrošinās sev
pilnīgi visu finansējumu no maksājumiem un atlīdzības, ar ko būtu jāpietiek, lai segtu visu
Aģentūras tiesību aktos noteikto pienākumu izpildi. Pašreizējā finanšu plānošanas
periodā, kas beidzas 2013. gadā, Aģentūrai par REACH un KMI pasākumu īstenošanu
nav paredzēts piešķirt Eiropas Savienības subsīdiju. Turklāt ECHA būs jāatmaksā
Komisijai 2010. gadā saņemto ES subsīdiju, pamatojoties uz 2010. gada budžeta
izlietojuma pārskata rezultātiem.
2011. gada sākumā Aģentūrai būs jāpabeidz daži nepadarītie uzdevumi, kas iekrājušies
daudzo finanšu darījumu dēļ, kas veikti pēc pirmās REACH reģistrācijas termiņa. Papildus
ienākošajiem maksājumiem paredzams, ka Aģentūrai, veicot saimniecisko darbību, būs
aptuveni 800 finanšu saistību un gandrīz 4000 izejošo maksājumu darījumu. ECHA veiks
ex post pārbaudes uzņēmumiem, kas apgalvojuši, ka tiem ir MVU statuss, lai pārbaudītu
apgalvojumu pareizību. Visiem uzņēmumiem, kas izteikuši kļūdainus apgalvojumus, tiks
prasīta pilna maksa, kas atbilst tā faktiskajam lielumam, kā arī administratīvais
maksājums.
Lai gatavotos citu regulu īstenošanai, ir izveidots mehānisms REACH un KMI regulas
pasākumu un citu regulu pasākumu, kas var tikt uzticēti ECHA, finansiālās vadības
nošķiršanai. To paredzēts paveikt, turpmāk attīstot uz pasākumiem pamatotu izmaksu
uzskaiti, saskaņā ar ko katra pasākuma resursa ieņēmumi un izmaksas tiek piešķirti
pasākumam.
Aģentūra turpinās ieguldīt lielus līdzekļus savas darbības IT atbalstam un IT drošībai.
Kaut gan, identificējot iespējamos darbuzņēmējus, lielākoties ir noslēgti ietvarlīgumi,
atkārtoti izsludinot konkursus attiecīgajiem darbuzņēmējiem, būs ievērojamu darbu
iepirkumu jomā. (Plāna projekts ir 4. pielikumā).
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Aģentūrai ir stabila un efektīva finanšu pārvaldība.
2. Maksājumu rēķini ir efektīvi sagatavoti un apmaksāti, un naudas rezerves ir droši
un efektīvi pārvaldītas.
Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. gadā

Iebildumu skaits Eiropas Revīzijas palātas
gada atskaitē

0

Kontroles līdzekļi
un biežums
Eiropas Revīzijas
palātas gada
atskaites

Izpildītās saistības

Ne mazāk kā 98 %

Mēneša finansiālā
atskaite /gada
pārskats

Izpildītie maksājumi

Ne mazāk kā 75%

Mēneša finansiālā
atskaite /gada
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pārskats
Pārnesto līdzekļu īpatsvars (no piešķirtajiem
līdzekļiem)

< 25%

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.
 Efektīvas grāmatvedības darbplūsmas un kārtība, lai pārvaldītu rēķinu apstrādi
pēc pirmā REACH reģistrācijas termiņa.
 Darbojas mehānisms Aģentūras skaidras naudas rezervju pārvaldībai un
ieguldīšanai.
 MVU statusa turpmāka pārraudzība.
 Turpināta analītiskās (uz pasākumiem pamatotās) uzskaites sistēmas izstrāde.
 Komisijai atmaksāta 2010. gadā saņemtā ES subsīdija.
 Uzlabota budžeta pēckontrole un saistību izpilde 98%.
 2010. gada pārskati.
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14. pasākums: cilvēkresursi un administratīvie pakalpojumi
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Cilvēkresursi
Pēc sākotnējā posma sekmīgas pabeigšanas Aģentūra 2011. gadā pievērsīsies
cilvēkresursu konsolidēšanai un organizācijas attīstībai. Personāla vadības speciālisti
pārorientēs darbu no pārorientēsies no 2008.-2010. gadā ierastās masveidīgās personāla
atlases uz personāla noturēšanu, pievēršot lielāku uzmanību mācībām un attīstībai,
novatoriskām organizācijas attīstības stratēģijām un rūpējoties par personāla labklājību.
2011. gadā ir jāierosina un jāveic detalizēta analīze ietekmei, kāda šim reģistrācijas
pieteikumu pieplūdumam būs uz ilgtermiņa cilvēkresursu vajadzībām. Tās rezultātā var
tikt mainīta resursu plānošana, ietekmēta Aģentūras rīcībā esošo speciālo zināšanu un
prasmju bilance, var būt jāpielāgo mācību un attīstības plāni, rasties darbaspēka
mobilitātes palielināšanas vajadzība, vai jāveic citi pasākumi cilvēkresursu jomā.
Īpaša uzmanība 2011. gadā tiks pievērsta cilvēkresursu IT sistēmas kā uzņēmuma
pārvaldības sistēmas daļas izstrādei. Lai izpildītu šo uzdevumu, cilvēkresursu
speciālistiem būs jāpievēršas sistēmas prasību izstrādei, jāpalīdz ieviest sistēmu vai
pārvaldīt pārmaiņu procesu, un jānodrošina pietiekams atbalsts un mācības.
Administratīvie pakalpojumi
2010. gadā tika izveidota administratīvo pakalpojumu nodaļa, kuras pienākumi bija
pārvaldīt Aģentūras sekretariāta infrastruktūru un fizisko drošību, organizēt braucienus un
sapulces, un sniegt administratīvos pakalpojumus attiecībā uz pasta reģistrēšanu, apgādi,
bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanu un arhivēšanu, kā arī inventarizāciju. 2011. gadā
tiks turpināta nodaļas organizācijas un pakalpojumu konsolidācija.
2011. gadam var izvirzīt divus konkrētus uzdevumus: Aģentūra, īstenojot īpašu projektu,
tiks pievērsīs uzmanību no tiesību aktu, kuri bija spēkā pirms REACH, piemērošanas
REACH pārmantoto arhīvu pārveidei digitālā formātā. Attiecīgie dokumenti tiks ieskenēti,
un tajos ietvertie dati tiks integrēti REACH datu bāzē.
Paredzēts, ka 2011. gadā tiks īstenota reorganizācija, tostarp izveidojot trīs jaunus
direktorātus. Lai to realizētu, būs jāpārdala pieejamās biroja telpas, ņemot vērā jaunos
direktorātus un tiem uzticētos pienākumus. Biroja telpas tiks piešķirtas racionāli, lai pēc
iespējas samazinātu pārcelšanās vajadzību un netraucētu darbiniekus vissaspringtākajā
darba laikā.
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.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs

Mērķis 2011. 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

100%

Gada iekšējā
atskaite

Pagaidu darbinieku mainība

< 5%

Gada iekšējā
atskaite

Vidējais mācību 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 50 darbinieku atlases procedūras.
Vidēji 10 mācību dienas uz vienu darbinieku.
Vairāk nekā 400 štata darbinieku darba kvalitātes novērtējums un pārkvalifikācija.
Konsultācijas un palīdzība darbiniekiem un vadībai par cilvēkresursu jautājumiem,
jo īpaši par subjektīvajām tiesībām un labklājību.
Personāla apsekojumu rezultāti un turpmākie plāni.
Personāla un darba kvalitātes vadības procesu un metožu aktīva pilnveidošana.

Administratīvie pakalpojumi











600 darbavietu aprīkošanas pabeigšana ECHA telpās.
Telpu sadales plāni 2011. gadam un pārmaiņu vadība reorganizācijas laikā.
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.
Labi funkcionējošs audiovizuālais aprīkojums ar kvalitatīvu atbalstu.
Efektīvi pasta pakalpojumi.
Labi organizēta un pareizi vadīta bibliotēka un arhīvi.
Atjaunināta un precīza iekārtu inventarizācija.
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15. pasākums: informācijas un sakaru tehnoloģijas
1. Galvenie uzdevumi 2011. gadā
Paredzams, ka līdz 2011. gada beigām būs pilnībā nodrošināts IST darbības
nepārtrauktības plāns un efektīvas IST darbības atjaunošanas spējas pēc avārijas. Tas
ietver arī stabilu ārējo datu centru, kas nodrošina visas ECHA IST infrastruktūras pilnīgu
redundanci un iespēju izvietot Aģentūras aparatūru ārpakalpojumu sniedzēja telpās.
2010. gadā ECHA sāka izmantot ārpakalpojumu sniedzēja nodrošināto datu centru.
Esošās sistēmas tiks pakāpeniski pārvietotas uz jaunu vidi saskaņā ar detalizētu pārejas
plānu. Svarīgs uzdevums 2011. gadā būs sistēmu un dokumentācijas sagatavošana,
pārejas uzraudzībai, un pārnestās sistēmas testēšana.
2011. gada pirmajā pusē ECHA būs izveidojusi un izvietojusi drošu, šifrētu tīkla
savienojumu ar dalībvalstu kompetento iestāžu tīkliem. Īpaši šifrēts savienojums, kurā tiks
izmantota droša divu faktoru autentifikācija, tiks nodrošināts dalībvalstu izpildiestādēm,
Uzņēmuma arhitektūras jomā tiks pievērsta uzmanība konsolidācijai, lai uzlabotu ECHA
informācijas sistēmu ainavu vispārējo robustumu, vienlaikus uzlabojot tās turpmāku
pārvaldāmību un paplašināmību.
2011. gadā tiks turpināts atbalsts centralizētās satura un zināšanu pārvaldības sistēmas
ieviešanā, pievēršot īpašu uzmanību iesakņojušos procesu automatizācijai un dažādu
informācijas krātuvju integrēšanai. Tiks pielāgotas formālās identitātes pārvaldības
procedūras, izveidojot identitātes pārvaldības sistēmu.
2011. gada beigās tiks sākts tehniskās un sakaru aparatūras infrastruktūras pārbaudes
un pakāpeniskas atjaunošanas process.
Izmantojot pieejamo jaudu, tiks sniegts specializēts tehniskais un ar arhitektūru saistīts
atbalsts jaunām un potenciālām vajadzībām (piemēram, ERP).
2011. gadā tiks noturēta un paplašināta ierasto dienestu, piemēram, projektu portfeļu
biroja vai IST palīdzības dienesta, efektivitāte un darbības apjoms.
2. Mērķi un rādītāji
Mērķi
1. Ekspluatēt Aģentūras tehnisko IST infrastruktūru, nodrošinot visiem atbalstītajiem
saimnieciskās darbības virzieniem augstu pakalpojumu kvalitāti, pēc iespējas
nepārtrauktāku un efektīvāku darbu, kā arī drošību.
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.
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Darbības rādītāji un mērķi
Rādītājs
Ekspluatējamu
(darbspējīgu)
pieejamība ārējiem klientiem

Mērķis 2011. gadā
sistēmu

99 %

Kontroles līdzekļi
un biežums
Datu centra
statistika

Lietotāju apmierinātība ar iekšējiem IT
pakalpojumiem

Augsta

Klientu gada
apsekojums un ad
hoc vērtējums

Pilnībā komplektēta IST nepārtrauktības un
rīcības
plāna
ārkārtas
gadījumam
īstenošanas pakāpe

100%

Gada iekšējā
atskaite

3. Būtiskākie rezultāti










Darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un darbības atjaunošanai pēc avārijas
piemērots ārējs datu centrs (ar Aģentūras aparatūras izvietošanas iespēju
ārpakalpojumu sniedzēja telpās).
Ir izstrādāts un ieviests dokumentēts, aktuāls un testēts pilnībā komplektēts IST
darbības nepārtrauktības un rīcības plāns ārkārtas gadījumā.
Efektīvs IST palīdzības dienests.
Efektīvs atbalsts IT projektu vadībai un pārvaldībai.
Administratīvo IT lietojumprogrammu atbalsts un uzturēšana.
Drošs un stabils tīkls.
Pamata darbības lietojumprogrammu pārraudzība un uzturēšana.
Nepārtraukts augstas kvalitātes atbalsts un palīdzība par IST aspektiem.
Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar dokumentētām prasībām un vienošanos par
pakalpojumu līmeni.
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4. Risks
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 piecus galvenos
riska faktorus. Tika noteikti arī galveno riska faktoru mazināšanas pasākumi.
Šī darba programma un ECHA ilgtermiņa plāni ir pamatoti ar tā dēvētajiem atskaites
pieņēmumiem, kas norādīti 2. pielikumā. Šie pieņēmumi ir iegūti no Komisijas sākotnējām
aplēsēm REACH regulas gatavošanas laikā un no to turpmākiem papildinājumiem, ko
veica ECHA sadarbojoties ar nozari un citām ieinteresētajām personām. Tā kā šie dati ir
saistīti ar lielu nenoteiktību, ECHA būtiskākais risks joprojām ir saistīts ar cilvēkresursu
plānošanu gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā aspektā.
Lai mazinātu ar darba slodzi saistīto risku, joprojām tiks veiktas rūpīgas procesu
pārbaudes ar mērķi uzlabot to efektivitāti. Tā kā 2011. gads būs ļoti svarīgs gads
dokumentācijas izvērtēšanas jomā, un ņemot vērā ar aplēsto dokumentācijas apstrādes
laiku saistīto risku, ECHA efektivitātes uzlabošanas plānos pievērsīs īpašu uzmanību tieši
šiem procesiem.
Kā ilgtermiņa risku var minēt ar resursiem, kas Aģentūrai būs pieejami pēc 2013. gada,
saistīto risku. Tiek lēsts, ka ECHA pēc 2013. gada būs nepieciešama ES subsīdija, un tās
vajadzības jāņem vērā sarunās par ES finanšu plānu 2014.-2020. gadam.
ECHA darbs ir ļoti atkarīgs no efektīvām IT sistēmām Aģentūras daudzveidīgās
dokumentācijas apstrādei. IT izstrādes problēmas vai kavējumi var apdraudēt mērķu
sasniegšanu atbilstoši plānam. Lai mazinātu šo risku, 2010. gadā tika sākts uzņēmuma
arhitektūras projekts. 2011. gadā ECHA būtu jābūt izstrādātam ilgtermiņa IT izstrādes
plānam, ieskaitot resursu plānu, kurā ņemta vērā pakāpeniskā pāreja uz ārpakalpojumu
sniedzēju izmantošanu lielākās daļas datu centra darbību nodrošināšanai.
ECHA ir identificējusi arī ar cilvēkresursiem saistītu risku, kas ir saistīts ar personāla
noturēšanu. Šīs programmas sastādīšanas laikā ECHA joprojām turpina pieņemt darbā
daudz jaunu darbinieku, taču no 2011. gada pieņemto jauno darbinieku skaits ievērojami
kritīsies. Daļa darbinieku neizbēgami apsvērs iespēju mainīt darbavietu pēc dažu gadu
nostrādāšanas Aģentūrā, tāpēc ECHA plāno nākotnē uzsvērt augsti kvalificēto un izglītoto
darbinieku noturēšanas stratēģijas izstrādes vajadzību.
Šie riska faktori, kā arī veiktie riska mazināšanas pasākumi šī gada laikā tiks rūpīgi
uzraudzīti, un tiks veikta to pēckontrole.
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1. PIELIKUMS. ECHA organizatoriskā struktūra 2011. gadā

- 53 -

2. PIELIKUMS. Atskaites pieņēmumi
Atskaites dati 2011. gadam
Aplēses 2011. gadam 12

ECHA darbības pamatvirzieni
Dokumentācija,
2011. gadā

kas

tiks

saņemta

Reģistrācijas dokumentācija
atjauninājumi)

(tostarp

4500

Konfidencialitātes pieprasījumi

250

Piekļuve vairāk nekā 12 gadus veciem
datiem

120

Trešo personu pieprasījumi

150

PPORD paziņojumi

200

Jautājumi

1800

Saskaņā ar 7. panta 4. punktu iesniegto
paziņojumu skaits

40

Saskaņā ar 38. pantu iesniegto atskaišu
un paziņojumu skaits

45 000

priekšlikumi

10

Klasifikācijas
u
marķēšanas
harmonizācijas priekšlikumi (KMI regulas
VI pielikums)

90

Priekšlikumi vielu identificēšanai kā īpaši
bīstamas vielas (XV pielikums)

40

Ierobežošanas
(XV pielikums)

5

ECHA izstrādātā SVHC dokumentācija

15

Licencēšanas pieteikumi
Alternatīvu nosaukumu
pieprasījumi

izmantošanas

20

ECHA lēmumi 2011. gadā
Lēmumi par dokumentācijas izvērtējumu

-

ierosināto
izvērtējumu skaits

-

pabeigto izvērtējumu skaits

dokumentācijas

dokumentācijas izvērtējumu lēmumu
skaits

Lēmumi par datu apmaiņu
Lēmumi
par
pareizības
(negatīvi, t.i., noraidoši)

12

500
350
280

75
pārbaudi

10

Lēmumi par trešo personu pieprasītas
informācijas publiskošanu

150

Šajos datos nav iekļauta dokumentācija un lēmumi, kas pārņemti no 2010. gada un apstrādāti 2011. gadā.
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Lēmumi
par
konfidencialitātes
pieprasījumiem (noraidoši)

20

Lēmumi par alternatīvo nosaukumu
izmantošanas pieprasījumiem

20

2011. gadā iesniegtās apelācijas lietas

40

Citi
Jautājumi,
uz
kuriem
jāsniedz
atbildes/saskaņotās
atbildes
(konsultācijas par REACH, REACH-IT,
IUCLID 5, citi)

7000

Veiktās MVU pārbaudes

250

Valdes sanāksmes

4

MSC sanāksmes

6

RAC sanāksmes

6

SEAC sanāksmes

4

Foruma sanāksmes

2

Jaunās amata vietas, kurās jāpieņem
darbinieki
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30

3. PIELIKUMS. 2011. gadā piešķirtie resursi
Galīgais
Cilvēkresursi 2011. gadā
2010. gada
budžets (pēc
2. grozījumiem)

Cilvēkresursi
Pasākumi (budžeta III sadaļa)
Zemāk norādīta numerācija atsaucas uz 2011. gada DP, nevis numerāciju
budžetā

Darbības pasākumi –REACH procesu ieviešana
1. pasākums: reģistrācija, datu apmaiņa un informācijas izplatīšana
2. pasākums: izvērtējums
3. pasākums: licencēšana un ierobežojumi
4. pasākums: klasifikācija un marķēšana
5. pasākums: konsultācijas un palīdzība, ko nodrošina vadlīnijas un
palīdzības dienests
6. pasākums: IT atbalsts darbībai
7. pasākums: ES institūciju un struktūru zinātniskās un tehniskās
konsultācijas
ECHA iestādes un to 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
13.-15. pasākums: organizācija un resursi (II sadaļa. Infrastruktūra)
I sadaļa (Personāla izdevumi)
Kopā
Iestādes plānā:
Jauns pasākums: PIC
Jauns pasākums: biocīdi

DP 2010. gadam

AD

AST

CA

40
62
20
14
31

12
9
4
3
13

8
1
1
2
4

AD

AST

CA

932 879

34

11

7

1 151 289,00

95 001

81

13

2

440 198,00

226 300

32

7

2

1 496 675,00

50 150

13

3

2

230 258,00

26

11

5

28

8

0

5

0

1

21

8

3

1 868 183,00

73 200

9

6

5

362 801,00

5 026 000

10

9

8

7 739 753,00

387 683

25
3

5
0

2011. gada
budžets

10 044 009
0

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

17
12
10
8

8
5
8
4

2
3
7
0

1 645 700

556 560

4

0

0

777 845,00

21
263
25

14
85
53

3
31
21

1 550 302

24

14

3

1 603 095,00

20 587 784

287

90

38

29 740 000,00

11 481 281

24

55

28

15 587 000,00

43 412 635

288

138
426

52

75 481 700

54 473 000,00
311

145

64

99 800 000,00

456
p.m.
p.m.
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4. PIELIKUMS. Iepirkumu plāns

DP pasākums

1.0: Reģistrācija,
provizoriska
reģistrācija un datu
apmaiņa

2.0: Izvērtēšana

Pakārtotais
pasākums
(attiecīgos
gadījumos)

Zinātniskais
atbalsts

Zinātniskais
atbalsts

Nodaļa

C3

E2/E3

Līguma priekšmets

Konsultācijas par datu ieguvi
no iesniegumiem, faktoru un
metožu prioritāšu
noteikšana, analoģijas
analīze; SID un QSAR
pasākumu datu integrācija
(datu analīze) un datu
integrācijas ieviešana
(1. posms) + CSA
programma
Darbsemināri par vides un
cilvēka veselības
jautājumiem; pakalpojumu
sniegšanas pieprasījumi par
specifiskiem jautājumiem, ko
koordinē zinātniskās
platformas un kas ietilpst
dokumentācijas izvērtēšanas
uzdevumos; dokumentācijas
atjaunināšana; atbalsts
profesionālu zinātnieku
atskaišu izstrādei
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Aplēstais
budžets
(EUR)

Aptuvenais
iepirkumu
kanāls

Paredzētais
iepirkumu
procedūras
sākšanas
datums

Paredzētais
līguma
slēgšanas
datums

775 000

2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums

1.-3. cet.

2.-4. cet.

240 000

2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums
un sarunu
procedūras

1.-4. cet.

1.-4. cet.

DP pasākums

3.0: Licencēšana un
ierobežojumi

Pakārtotais
pasākums
(attiecīgos
gadījumos)

3.1 Licencēšana

Aplēstais
budžets
(EUR)

Aptuvenais
iepirkumu
kanāls

Paredzētais
iepirkumu
procedūras
sākšanas
datums

1 005 000

2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums
un sarunu
procedūras

1.-3. cet.

2.-4. cet.

1.-4. cet.

1.-4. cet.

1.-2. cet.

2.-3. cet.

1.-4. cet.

1.-4. cet.

Nodaļa

Līguma priekšmets

D2/D3

Pakalpojumi XV pielikuma
SVHC dokumentācijas
izstrādes atbalstam, lai
iegūtu datus par prioritāšu
iestatīšanu licencēšanai,
SEA metodoloģijas
izstrādes/zināšanu bāzes
darbība, RMM metodoloģijas
/zināšanu uzlabošanas,
darbsemināru datu bāze, arī
sabiedrības uzlabošanas;
darbsemināri un
informētības uzlabošanas
pasākumi palīdzēs uzzināt
par darbībām licencēšanas
gadījumā

D2/D3

Izstrādes vai ierobežošanas
priekšlikumiem atbilstošu
pakalpojumu izstrāde

250 000

Darbsemināri un
informētības palielināšanas
pasākumi attiecībā uz
licencēšanu

125 000

Iepriekšēja KM saraksta
detalizēta analīze

70 000

3.0: Licencēšana un
ierobežojumi

3.2 Ierobežojumi

3.0: Licencēšana un
ierobežojumi

3.3 Licencēšanas
pielikumu apstrāde

D2/D3

4.0: Klasifikācija un
marķēšana

4.2 KM paziņojumi

D1
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2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums
2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums
un sarunu
procedūras
2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums

Paredzētais
līguma
slēgšanas
datums

DP pasākums

4.0: Klasifikācija un
marķēšana

5.0: Konsultācijas un
palīdzība, izmantojot
vadlīnijas un
palīdzības dienestu

Pakārtotais
pasākums
(attiecīgos
gadījumos)
4.1 KM
harmonizēšanas
priekšlikumu
apstrāde

5.3 Vadlīnijas

Nodaļa

D1

A2

6.0: IT atbalsts
darbībai

IT konsultācija

I

6.0: IT atbalsts
darbībai

IT drošība

I

6.0: IT atbalsts
darbībai

IT
lietojumprogrammu
hostings

I

6.0: IT atbalsts
darbībai

IST aprīkojums

I

6.0: IT atbalsts
darbībai

Jautājumi

C2

Līguma priekšmets

Pakalpojumi dokumentācijas
saglabāšanas vadībā: RAC
ziņotāju un MSCA
sagatavošanas ziņojuma
CLH dokumentācijai
KMI – drošības datu lapas
un iedarbības scenāriji
attiecībā uz maisījumiem
(sintezētāji, DPD+); vielas
izstrādājumos: stratēģijas
SVHC vielām izstrādājumos,
ieteikumi iestādēm
IT konsultanti darbības
projektu atbalstam
(REACH-IT, IUCLID, ECM,
Chesar, Casper, Odyssey un
RIPE)
DC1 un DC2 atjaunināšana
Sekundārā darbības plāna,
globālā portāla, visu pārējo
lietojumprogrammu
izmitināšana, ko nodrošina
ārpakalpojumu sniedzējs
Cita aparatūras un
programmatūras un
telesakaru iekārtu iegāde
Zinātniskās programmatūras
(ACD, ChemFolder, NMR
Predictor suite) licences,
jaunināšana un uzturēšana
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Aplēstais
budžets
(EUR)

Aptuvenais
iepirkumu
kanāls

Paredzētais
iepirkumu
procedūras
sākšanas
datums

60 000

2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums

2. cet.

3. cet.

220 000

2008/02
ietvarlīgums
vai jauns
ietvarlīgums
un sarunu
procedūras

1.-2 cet.

2.-4 cet.

6 205 000

2009/39
ietvarlīgums
un 2009/40
ietvarlīgums

1.-4 cet.

1.-4 cet.

200 000

Sarunu
procedūras

1.-2 cet.

3.-4 cet.

20 000 000

Ierobežota
procedūra

1. cet.

3.-4 cet.

791 500

DIGIT
ietvarlīgums
/ HANSEL

1.-4 cet.

1.-4 cet.

60 000

Sarunu
procedūras

1. cet.

1. cet.

Paredzētais
līguma
slēgšanas
datums

DP pasākums

6.0: IT atbalsts
darbībai
10.0: Saziņa
10.0: Saziņa
10.0: Saziņa

10.0: Saziņa

10.0: Saziņa

10.0: Saziņa

Pakārtotais
pasākums
(attiecīgos
gadījumos)

QSAR/prognozes
10.2 Digitālā
saziņa
10.2 Digitālā
saziņa
10.3 Iekšējā
saziņa

10.4 Ārējā saziņa
10.5 Darbs ar
plašsaziņas
līdzekļiem
10.6 Sakari ar
ieinteresētajām
personām

Nodaļa

C3

A3
A3
A3

A3

Līguma priekšmets

Zinātniskās programmatūras
(ACD, Lhasa, Topkat, Sparc)
licences, jaunināšana un
uzturēšana
Tīmekļa vietnes un iekštīkla
izstrāde
Audiovizuālie pakalpojumi
Ārējā revīzija, visa personāla
attālinātās konferences
Korporatīvā identitāte,
apsekojumi, kampaņas,
reklāmas materiāli,
iespiešanas un publicēšanas
rīks

Aplēstais
budžets
(EUR)

Aptuvenais
iepirkumu
kanāls

Paredzētais
iepirkumu
procedūras
sākšanas
datums

340 000

Sarunu
procedūras

1.-4 cet.

1.-4 cet.

1. cet.

1. cet.

1. cet.

3. cet.

1. cet.

3. cet.

1.-2. cet.

3.-4. cet.

900 000
150 000
75 000

736 300

FWC
2010/124
FWC
2010/64
Sarunu
procedūras
2010/66
ietvarlīgums,
2010/20
ietvarlīgums
un Hansel

Paredzētais
līguma
slēgšanas
datums

A3

Plašsaziņas līdzekļu
uzraudzības projekts

250 000

2010/20
ietvarlīgums

1. cet.

1. cet.

A3

Ieinteresēto personu dienas
un ieinteresēto personu
aptauja

120 000

Hansel un
sarunu
procedūra

1. cet.

3. cet.

I

IUCLID turpmāka izstrāde un
pārvaldība

200 000

2009/39
ietvarlīgums

1. cet.

2. cet.

660 000

2010/93
ietvarlīgums

2. cet.

2. cet.

110 000

2010/93
ietvarlīgums

3. cet.

3. cet.

11.0: Attiecības ar ES
iestādēm un
starptautiskā
sadarbība

11.1 Starptautisko
attiecību
koordinācija

12.0: Pārvaldība

12.5 Kvalitātes
vadība

EO

12.0: Pārvaldība

12.6 Drošības
pārvaldība

EO

Kvalitātes vadības sistēmas
dokumentācijas
sagatavošana
Konsultācijas un tīmekļa
sertifikācijas kursi drošības
jautājumos
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DP pasākums

Pakārtotais
pasākums
(attiecīgos
gadījumos)

Nodaļa

Līguma priekšmets

Aplēstais
budžets
(EUR)

Aptuvenais
iepirkumu
kanāls

Paredzētais
iepirkumu
procedūras
sākšanas
datums

Paredzētais
līguma
slēgšanas
datums

12.0: Pārvaldība

12.12 Plānošana,
pārraudzība un
atskaišu izveide

EO

Konsultācijas (tostarp PV
sistēmas izveide)

66 000

2010/93
ietvarlīgums

3. cet.

3. cet.

12.0: Pārvaldība

12.5, 12.7 un
12.12

EO

IST iekārtas (programmatūra
un uzturēšana)

208 000

DIGIT
ietvarlīgums

1.-3 cet.

1.-4 cet.

12.0: Pārvaldība

12.7. Informācijas
pārvaldība

EO

ECHA kontaktpersonu
pārvaldības attīstīšana
(COMA)

60 000

2009/40
ietvarlīgums

1. cet.

2. cet.

14.0: Cilvēkresursi un
infrastruktūra

14.0

B2

Ekspertu atbalsts
intelektuālā īpašuma tiesību
jautājumos

100 000

Kopīgs
iepirkums ar
KPC

1. cet.

1. cet.

14.0: Cilvēkresursi un
infrastruktūra

14.0

B2

Juridiskie pakalpojumi

386 000

1. cet.

1. cet.

15.0: Informācijas un
sakaru tehnoloģijas

Konsultāciju
pakalpojumi

I

IT konsultanti periodiskiem
pakalpojumiem

1.-4 cet.

1.-4. cet.

15.0: Informācijas un
sakaru tehnoloģijas

IST iekārtas

I

Cita aparatūras un
programmatūras un
telesakaru iekārtu iegāde

1.-4 cet.

1.-4 cet.
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1 500 000
2 250
000,00

Sarunu
procedūra
vai CEI
2009/39
ietvarlīgums
un 2009/40
ietvarlīgums
DIGIT
ietvarlīgums/
HANSEL
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