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Īsumā

ECHA stratēģiskais plāns 2019.–2023. gadam
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Mūsu redzējums: 
Mēs gribam būt zināšanu centrs ķīmisko vielu 
ilgtspējīgai pārvaldībai, nodrošinot atbalstu 
dažādām ES politikas nostādnēm un globālām 
iniciatīvām, kas kalpo iedzīvotājiem un videi.

Ar ECHA darbu tiks paplašināta informācija par visām 
galvenajām ķīmiskajām vielām, ko lieto ES un kas ir 
reģistrētas ECHA.

Kopā ar ES dalībvalstīm un Eiropas Komisiju ECHA 
nodrošinās ķīmisko vielu drošāku lietošanu Eiropā, 
uzlabojot datu bāzi, izplatot to un pārbaudot, kā arī 
vajadzības gadījumā veicot reglamentējošus pasākumus.

Ar šiem pasākumiem nozarē tiks veicināta droša rīkošanās 
ar ķīmiskām vielām un to lietošana visā piegādes ķēdē, 
uzlabota produktu kvalitāte un ilgtspēja, aizsargājot ES 
iedzīvotājus, strādājošos un vidi.

Šo mērķu sasniegšanai ECHA paplašinās savus datus, 
zināšanas un kompetences, lai ieviestu praksē trīs 
stratēģiskas prioritātes.

Ķīmisko vielu 
ilgtspējīga 

pārvaldība, īstenojot 
ES tiesību aktus

Droša un ilgtspējīga 
ķīmisko vielu 

lietošana nozarē

Vielu, kas rada bažas, identificēšana 
un riska pārvaldība

Pasākumi sastāvdaļu veiksmīgai lietošanai

Mēs kopā ar saviem partneriem 
strādājam, lai panāktu ķīmisko vielu 
drošu lietošanu.

©iStock.com/David Sucsy



ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, SOMIJA  |  ECHA.EUROPA.EU

 » Mērķis 
Efektīva saziņa visā piegādes ķēdē kā plaši 
pieņemtais virziens

 » Uzņēmumiem ir jāpaziņo informācija ražotājiem, 
lietotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem, kā 
droši rīkoties ar ķīmiskām vielām.

ECHA palīdz uzņēmumiem droši pārvaldīt ķīmiskās 
vielas, cenšoties panākt ilgtspēju un inovāciju, 
piemēram, nodrošinot rīkus, vadlīnijas, informāciju 
un labākos piemērus.
Aģentūras datubāze par ķīmiskām vielām, analīzi un 
rīkiem ir publiski pieejama bezmaksas uzņēmumu, 
pētnieku, nozares apvienību un patērētāju 
organizāciju ērtībai.
ECHA nodrošinās, ka nozarē, kurā arvien vairāk 
izmanto pieejamos rīkus un formātus, pilnībā 
paziņo drošības informāciju par ķīmiskām vielām un 
ķīmiskām vielām produktos visā piegādes ķēdē.

3. prioritāte
Ķīmisko vielu ilgtspējīga 
pārvaldība, piemērojot ES 
tiesību aktus

 » Mērķis 
ECHA informācija, zināšanas un kompetences ES 
tiesību aktu īstenošanas atbalstam

 » ECHA strādās, lai ar savām zināšanām un 
kompetencēm atbalstītu ES tiesību aktu 
piemērošanu. Strādājot kopā ar Komisiju un ES 
valstīm, mēs apzināsim likumdošanas un politikas 
jomas, kur ECHA var dot ieguldījumu.

ECHA orientēsies uz jomām, kur mēs varam dot 
būtisku ieguldījumu, nodrošinot lielāku aizsardzības 
līmeni, un kur pastāv sinerģijas attiecībā uz mūsu 
pašreizējām zināšanām un kompetencēm. 
Aģentūra attīstīs tālāk savas spējas un digitālos 
rīkus iesniegto datu pārvaldībai, kā arī savu 
interpretāciju, lai uzlabotu ķīmisko vielu drošu 
lietošanu un ar pierādījumiem pamatotus 
reglamentējošus lēmumus. ECHA veidos sinerģijas 
ar datu avotiem no starptautiskām programmām un 
valstīm ārpus ES.
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2. prioritāte
Ķīmisko vielu droša un 
ilgtspējīga lietošana nozarē

1. prioritāte
Vielu, kas rada bažas, 
identificēšana un riska pārvaldība

 » Mērķis 
Datu ģenerēšanas paātrināšana un vielu, kas rada 
bažas, identificēšana
Reglamentējošo pasākumu paātrināšana attiecībā uz 
vielām, kas rada bažas

 » ECHA ir saņēmusi informāciju par visām galvenajām 
ķīmiskajām vielām ES tirgū

Tomēr daudzi uzņēmumi nesniedz pietiekami daudz 
pieprasītās informācijas, lai nodrošinātu ķīmisko vielu 
drošu lietošanu. Trūkstot svarīgai drošības informācijai, 
ECHA pieprasīs uzņēmumiem iesniegt vairāk datu. 
Aģentūra strādās ar valstu iestādēm un Komisiju, lai 
orientētos uz ķīmiskām vielām, kas rada bažas, t. i., 
vielām, kas rada risku veselībai vai videi. 
ECHA vairāk strādās ar vielu grupām, lai mazinātu datu 
nepilnības, paātrinās darbu risku apzināšanai saistībā 
ar vielām, kas rada bažas, kā arī prasīs ātrāku atbildes 
reakciju no nozares.

Ar to ir paredzēta arī labākas informācijas 
nodrošināšana par produkta lietošanas laiku, 
atkritumu likvidēšanu, otrreizējo pārstrādi un 
iedarbības novērtējumu ECHA arī palielinās atbalstu 
nozarei un ES valstīm, lai veicinātu vielu, kas rada 
bažas, aizstāšanu ar mazāk bīstamiem aizstājējiem.
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https://www.echa.europa.eu/about-us/
the-way-we-work/plans-and-reportsi

ECHA – darbs ķīmisko vielu 
drošai lietošanai
Īstenojot ES tiesību aktus par ķīmiskām vielām kopā 
ar valstu iestādēm un Komisiju, ECHA: 

 Ƚ palīdz nozarē ievērot juridiskās prasības; 

 Ƚ  veicina ķīmisko vielu drošu lietošanu; 

 Ƚ pārvalda vielas, kas rada bažas; un 

 Ƚ nodrošina informāciju par ķīmiskām vielām.


