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2015. gada darba programma — svarīgākie aspekti

2015. gadā Eiropas Ķimikāliju
aģentūra (ECHA) galveno uzmanību
joprojām velta drošai ķīmisko vielu
lietošanai un šajā sakarā īsteno
četrus stratēģiskos mērķus.
Paralēli daudzajām aktivitātēm
Aģentūra veic būtiskus pasākumus,
lai tās instrumenti pirms 2018.
gada reģistrācijas termiņa beigām
lietotājam būtu ērtāk izmantojami,
kā arī pilnveido ar licencēšanu un
biocīdiem saistītos procesus.
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Četri stratēģiskie mērķi
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Maksimāli atvieglot kvalitatīvas informācijas
pieejamību, lai sekmētu drošu ķimikāliju
ražošanu un lietošanu

2

Mobilizēt iestādes, lai tās pārdomāti lieto
datus, apzinot bīstamas ķīmiskās vielas un
risinot to radītās problēmas

3

Risināt zinātniskās problēmas, darbojoties kā
dalībvalstu, Eiropas iestāžu un citu dalībnieku
zinātnisko un regulatīvo spēju attīstīšanas
centram

4

Efektīvi un sekmīgi izpildīt pašreizējos
un jaunos uzdevumus likumdošanas jomā,
vienlaikus pielāgojoties paredzamajiem
resursu ierobežojumiem
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Maksimāli atvieglot kvalitatīvas informācijas
pieejamību, lai sekmētu drošu ķimikāliju
ražošanu un lietošanu

2015. gads ir būtiski svarīgs, lai ECHA sagatavotos
pēdējam REACH regulā noteiktajam reģistrācijas
gala termiņam. Uzņēmumiem, kuri gadā saražo vai
importē vienu tonnu vai vairāk ķimikāliju, šīs vielas
ir jāreģistrē līdz 2018. gadam. Starp reģistrētājiem
būs daudz mazo un vidējo uzņēmumu, kuriem trūkst
pieredzes REACH regulas prasību īstenošanā. Tāpēc
ECHA sniegtajam atbalstam būs jo lielāka nozīme, lai
šie uzņēmumi reģistrācijas gaitā varētu nodrošināt
kvalitatīvus datus par vielām. Šis atbalsts ietver
uzlabotus IT instrumentus dokumentācijas
sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī atjauninātus
vadlīniju dokumentus un tīmekļa saturu.
Lai aizsniegtu uzņēmumus, kuri joprojām nav
informēti par savu pienākumu, ko nosaka ES
tiesību akti par ķimikālijām, ECHA sadarbojas ar
dalībvalstīm, akreditētām ieinteresētajām personām
un citiem Eiropas tīkliem. Kur vien iespējams, šī
sadarbība vainagojas ar specifisku nozares atbalstu.
ECHA novērtē informācijas kvalitāti reģistrācijas
dokumentos, veicot atbilstības pārbaudes. Tā
pievērš uzmanību vielām un gala mērķiem, kas ir
visnozīmīgākie cilvēku veselībai un videi.
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iegūt informāciju
par ķīmiskajām vielām, ECHA publicē savā tīmekļa
vietnē nekonfidenciālu informāciju no reģistrācijas
dokumentiem. 2015. gadā Aģentūra ir uzsākusi
plašu projektu, lai nodrošinātu platformas ērtāku
izmantošanu, un publicēs informāciju par vielām
pilnīgi jaunā formātā. Tajā būs ietvertas vielu
raksturīgās īpašības, bīstamības, izmantošanas veidi
un regulatīvais statuss viegli pieejamā formātā.
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Mobilizēt iestādes, lai tās pārdomāti lieto
datus, apzinot bīstamas ķīmiskās vielas un
risinot to radītās problēmas

ECHA un dalībvalstu iestādes pārskata ECHA
datubāzes un identificē bīstamas ķīmiskās vielas,
kurām ir nepieciešama papildu riska pārvaldība.
2015. gadā šo darbību rezultātā tiek veikta vairāku
riska pārvaldības iespēju analīze un noteikti
turpmāki ierobežojumu, atļauju saņemšanas vai
saskaņotas klasifikācijas un bīstamo ķīmisko vielu
marķēšanas priekšlikumi. Ir sagaidāms, ka īpaši
bīstamo vielu, kas ir ieteiktas iekļaušanai Kandidātu
sarakstā licencēšanai, skaits palielināsies saskaņā
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ar 2020. gada mērķi — uzskaitīt visas attiecīgās
zināmās īpaši bīstamās vielas.
Dalībvalstis novērtē vielas, kuras ir potenciāli
bīstamas. Pēc pirmajiem trim vielas novērtēšanas
gadiem ECHA novērtēs procesu, tā rezultātus un to,
kā vielas novērtējums veicina riska pārvaldību un
datu kvalitātes uzlabošanu. Kopējā skrīninga pieeja
palīdzēs dalībvalstīm izvēlēties vielas, kurām ir jāveic
efektīva riska pārvaldība ES līmenī.
2015. gadā ir sagaidāms liels pieteikumu
skaits konkrētas bīstamās vielas izmantošanas
licencēšanai. Tos vērtēs ECHA un tās zinātniskās
komitejas.

Aplēses 2015. gadam

Kvalitatīvu datu pieejamības maksimāla atvieglošana
Iesniegtā reģistrācijas dokumentācija

5700

Uzziņas (saistībā ar reģistrāciju)

1400

Alternatīva nosaukuma pieprasījumi

150

PPORD paziņojumi
Uz ražojumiem un procesiem orientēta
pētniecība un tehnoloģiju izstrāde

400

Lēmumi par atbilstības prasībām pārbaudi

120

Lēmumi par testēšanas priekšlikumiem

180

Dokumentācijas izvērtēšanas pārbaudes

400

Mobilizēt iestādes apzināt bīstamas ķīmiskās vielas un
risināt to radītās problēmas
Vielas, kas ir jānovērtē dalībvalstīm

55

Lēmumi par vielu novērtējumu

40

Priekšlikumi ierobežojumiem

9

Īpaši bīstamas vielas —
identifikācijas priekšlikumi

50

Saskaņotas klasifikācijas un marķēšanas
priekšlikumi

60

Pieteikumi licencēm

70
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Risināt zinātniskās problēmas, darbojoties kā
dalībvalstu, Eiropas iestāžu un citu dalībnieku
zinātnisko un regulatīvo spēju attīstīšanas
centram

ECHA pilnveido savu zinātnisko kompetenci
saskaņā ar savu zinātnes stratēģiju, norādot
svarīgākās jomas no regulatīvo lēmumu pieņemšanas
perspektīvas.
Kad Eiropas Komisija 2015. gadā pielāgos REACH
informācijas prasības, lai palīdzētu labāk ņemt vērā
īpašos nanomateriālu aspektus, ECHA atjauninās
savus konkrētos norādījumus un palielinās savu
darbību efektivitāti, lai uzlabotu nanomateriālu
datu reģistrācijas kvalitāti. Aģentūra turpina sniegt
ieguldījumu jaunu bīstamo ķīmisko vielu testēšanas
un novērtēšanas metožu attīstībā. Tas ietver darbu,
lai rastu alternatīvas metodes izmēģinājumiem ar
dzīvniekiem.

4

Efektīvi un sekmīgi izpildīt pašreizējos
un jaunos uzdevumus likumdošanas jomā,
vienlaikus pielāgojoties paredzamajiem
resursu ierobežojumiem

Lai sasniegtu savus vērienīgos mērķus ar samazinātu
darbinieku skaitu, ECHA turpinās uzlabot savas
darbības efektivitāti. 2015. gadā Aģentūra investēs
arī IT sistēmās, lai labāk kalpotu gan nozarei, gan
dalībvalstīm, kā arī lai uzlabotu savus iekšējos
procesus.
Attiecībā uz Biocīdo produktu regulu ECHA prioritātes
2015. gadā ir lēmumu sagatavošana un atbalsts
aktīvo vielu programmas pārskatīšanai. Tomēr pastāv
ievērojama nenoteiktība attiecībā uz pieteikumu
daudzumu un ar tiem saistīto maksājumu ieņēmumiem.
Resursu izmantošana tiks nodrošināta atbilstoši
reālajai darba slodzei.

Aplēses 2015. gadam

Biocīdi
Aktīvās vielas, kas ir jānovērtē

50

Pieteikumi Savienības licencēm

12

Izvērtējumi aktīvo vielu piegādātājiem
Tehniskās līdzvērtības un ķīmiskās līdzības
izvērtējumi

150
30

PIC
PIC paziņojumi

4000

Citi
Palīdzības dienests, vispārīgas uzziņas un
jaunumi
Uzņēmuma lieluma pārbaudes
Pārsūdzības
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Organizācijas struktūrshēma 2015. gada februārī
ECHA struktūrvienības
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Par ECHA īsumā
Apmēram 600 darbinieku gandrīz no visām ES
valstīm

•

Četras zinātniskās komitejas ar ekspertiem no
28 ES dalībvalstīm un 2 EEZ valstīm

•

Viens valstu īstenošanas informācijas
apmaiņas forums

•

2015. gada budžets — 115 miljoni euro

2015. gada darba programma
echa.europa.eu/publications
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