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VYKDOMOJO DIREKTORIAUS PRATARMĖ
Informacijos sklaidos metai
Susipažinkite su Europos cheminių medžiagų agentūros 2011 m. (mūsų informacijos
sklaidos metų) darbo ataskaita. Informacijos sklaida – tai palyginti sausas žodis puikiems
agentūros ir įmonių atlikto darbo rezultatams apibūdinti. Mūsų interneto svetainėje dabar
pateikiama išsami informacija apie daugiau kaip 100 000 cheminių medžiagų iš daugiau
kaip 25 000 registracijos dokumentacijų ir daugiau kaip 3 milijonų klasifikavimo ir
ženklinimo pranešimų. Šie informacijos ištekliai yra išskirtiniai pasaulyje ir mes labai
didžiuojamės, kad prie to prisidėjome. Vis dėlto pripažįstu, kad informacijos sklaidos
uždavinys dar neįvykdytas – mes turime gauti dar daugiau vertingos informacijos iš
dokumentacijų, nes įmonės atnaujina ar turi atnaujinti savo dokumentacijas ir
pranešimus. Be to, mes siekiame, kad ieškoti informacijos taptų paprasčiau ir ją būtų
lengviau suprasti. Turime aiškų veiksmų planą, kaip šiuos patobulinimus laikui bėgant
įgyvendinti. Puiki pradžia jau padaryta siekiant užpildyti informacijos spragas apie plačiai
naudojamas chemines medžiagas – toks ir buvo REACH reglamento tikslas.
Praėjusiais metais taip pat įvyko svarbus pokytis – ECHA nuo pagalbos teikimo, siekiant
užtikrinti, kad įmonės laikytųsi galutinių terminų, perėjo prie plataus masto registruotų
dokumentacijų vertinimo. 2011 m. daugiausia dėmesio skirta dokumentacijoms su įmonių
pasiūlymais atlikti cheminių medžiagų bandymus su gyvūnais; čia pasiekta didelė
pažanga. Tiesa, mums nepavyko užbaigti nagrinėti tiek pasiūlymų atlikti bandymus, kiek
tikėjomės, nes cheminių medžiagų tapatybė dažnai būdavo neaiški, todėl turėdavome
atlikti atitikties patikrą. Šis svarbus trūkumas nustatytas daugelyje iki šiol išnagrinėtų
dokumentacijų, ir įmonės turėtų jį pašalinti. Jei cheminės medžiagos tapatybė neaiški, ne
tik pasiūlymas atlikti bandymą, bet ir saugus cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tvarkymas
yra netinkamas.
2011 m. mums taip pat pavyko pasiekti pažangą pavojingiausių cheminių medžiagų
keliamos rizikos valdymo srityje: 28 labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės
medžiagos (SVHC) buvo įtrauktos į kandidatinį sąrašą, dar trylika cheminių medžiagų
rekomenduota autorizacijai ir ECHA moksliniai komitetai priėmė nuomones dėl pirmųjų
keturių apribojimų. Žinau, kad, daugelio suinteresuotųjų subjektų nuomone, rizikos
valdymo veikla vyksta lėtai, tačiau jei pagalvosime, kiek mums pavyko pasiekti per
ketverius ECHA veiklos metus, aiškiai pamatysime, kad pasiekta didžiulė pažanga.
Dar kartą norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms iš ECHA už jų atsidavimą ir sunkų
darbą, o mūsų suinteresuotiesiems subjektams visoje Europoje – už jų pagalbą ir
dalyvavimą REACH reglamento projekte.
Visiems linkiu sėkmingų 2012 metų.
Geert Dancet
Vykdomasis direktorius
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EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS
PRISTATYMAS
2007 m. birželio 1 d. įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) yra naujos
cheminių medžiagų reguliavimo Europos Sąjungoje (ES) sistemos, nustatytos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), centras. 2009 m. pradžioje
REACH sistema papildyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP
reglamentas). Šie teisės aktai taikomi visose ES valstybėse narėse, bet jų nereikia
perkelti į nacionalinę teisę.
REACH sistemos tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį,
propaguoti bandymams su gyvūnais alternatyvius metodus cheminių medžiagų keliamam
pavojui vertinti, palengvinti laisvą cheminių medžiagų judėjimą bendrojoje rinkoje ir
didinti konkurencingumą bei skatinti inovacijas. Praktiniu požiūriu tikimasi, kad naujoji
tvarka padės gauti trūkstamų žinių apie chemines medžiagas, patekusias į Europos rinką
iki 1981 m., pagreitinti saugių ir pažangių cheminių medžiagų tiekimą rinkai ir padidinti
tokių medžiagų rizikos valdymo veiksmingumą, visų pirma perkeliant su rizikos
identifikavimu ir kontroliavimu susijusią pagrindžiamąją veiklą iš institucijų įmonėms.
Siekiant sėkmingai įgyvendinti REACH, reikia, kad agentūra gerai veiktų ir gebėtų teikti
nepriklausomas ir aukštos kokybės mokslines nuomones per teisės aktuose griežtai
nustatytus terminus, taip pat užtikrintų sklandų teisės aktų vykdomųjų aspektų veikimą.
Vis dėlto REACH veiksmingumas taip pat priklauso nuo ECHA institucinių partnerių, visų
pirma nuo ES valstybių narių ir Europos Komisijos.
CLP reglamento paskirtis – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį,
taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą, derinant cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo bei pakavimo taisykles. Prie
pavojingų cheminių medžiagų savybių priskiriami fiziniai pavojai ir pavojai žmonių
sveikatai bei aplinkai, įskaitant pavojų ozono sluoksniui. Be to, CLP reglamentu ES
prisideda prie visuotinio klasifikavimo ir ženklinimo kriterijų derinimo; ženklinimo
kriterijus parengė Jungtinės Tautos (UN GHS).
Abu reglamentai turėtų padėti įgyvendinti strateginį požiūrį į tarptautinį cheminių
medžiagų valdymą (angl. Strategic Approach to International Chemical Management,
SAICM), 2006 m. vasario 6 d. patvirtintą Dubajuje.
ECHA misija
ECHA – tai reguliavimo institucijų varomoji jėga, įgyvendinanti pažangius ES chemines
medžiagas reglamentuojančius teisės aktus, siekianti apsaugoti žmogaus sveikatą ir
aplinką, taip pat skatinanti naujovių diegimą ir konkurencingumą. ECHA padeda
bendrovėms laikytis teisės aktų, skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia
informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia problemas, susijusias su susirūpinimą
keliančiomis cheminėmis medžiagomis.
ECHA vizija
ECHA siekia tapti pasaulio mastu pripažinta cheminių medžiagų saugos srities reguliavimo
institucija.
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ECHA vertybės
Skaidrumas
Veikiame ir sprendimus priimame atvirai ir skaidriai. Su mumis bendrauti ir mus suprasti
lengva.
Nepriklausomumas
Sprendimus priimame nepriklausomai nuo išorinių interesų ir nešališkai. Prieš priimdami
daugumą sprendimų, atvirai konsultuojamės su visuomenės nariais.
Patikimumas
Mūsų sprendimai yra moksliškai pagrįsti, nuoseklūs ir nešališki. Visi mūsų veiksmai
priimami tik užtikrinus konfidencialios informacijos atskaitomybę ir saugumą.
Veiksmingumas
Mes su atsidavimu siekiame savo tikslų ir visuomet stengiamės protingai naudoti išteklius.
Taikome aukštus kokybės standartus ir laikomės terminų.
Įsipareigojimas siekti gerovės
Skatindami saugų ir tvarų cheminių medžiagų naudojimą, siekiame gerinti visų Europos
gyventojų gyvenimo ir aplinkos kokybę.
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1.

PAGRINDINIŲ 2011 M. PASIEKIMŲ SANTRAUKA

Pirmasis metų pasiekimas – tai, kad pavyko sėkmingai priimti daugiau kaip tris
milijonus pranešimų apie klasifikavimą ir ženklinimą, susijusių su daugiau kaip
100 000 skirtingų cheminių medžiagų, iki galutinio CLP nustatyto termino – sausio
3 d., ir iki nustatyto galutinio termino – 2011 m. vasario 28 d., sėkmingai sutvarkyti
visas registracijos dokumentacijas, gautas iki pirmojo REACH reglamente nustatyto
galutinio registracijos termino (2010 m. lapkričio 30 d.).
Vėliau pastangos dėtos, kad informacija apie registruotas chemines medžiagas ar
chemines medžiagas, apie kurias pranešta, būtų paviešinta. Metų pabaigoje ECHA
interneto svetainės informacijos sklaidos portale buvo galima laisvai susipažinti su
daugiau kaip 4 100 cheminių medžiagų (arba 78 proc. registruotų cheminių
medžiagų) iš daugiau kaip 23 000 registracijos dokumentacijų. Taip pat svarbu tai,
kad pasiekta didelė pažanga vertinant registruotojų pateiktus su tam tikromis jų
dokumentacijų dalimis susijusius reikalavimus dėl konfidencialumo.
Pirmąją viešo inventoriaus su pranešimų apie klasifikavimą ir ženklinimą informacija
versiją planuota paskelbti 2011 m., tačiau dėl užduoties sudėtingumo to padaryti
nespėta, ji paskelbta 2012 m. pradžioje.
Taip pat daugiau dėmesio skirta registruotų cheminių medžiagų vertinimui. 2011 m.
svarbiausias dokumentacijos vertinimo tikslas – išnagrinėti pasiūlymus atlikti
bandymus, atsižvelgiant į nustatytus šių vertinimų terminus. Vis dėlto dėl neaiškios
cheminių medžiagų tapatybės daugelyje dokumentacijų nepavyko prasmingai
išnagrinėti pasiūlymų atlikti bandymus, todėl pirmiausia reikėjo atlikti tikslinę
atitikties patikrą. Dėl to planuotų atitikties patikrų skaičius išaugo beveik du kartus,
ir pasiūlymai atlikti bandymus buvo nagrinėjami lėčiau. Nepaisant to, pavyko
pasiekti didelę pažangą pasiūlymų atlikti bandymus vertinimo ir dokumentacijų
atitikties patikros srityse.
Kaip ir planuota, valstybėms narėms ir ECHA valstybių narių komitetui buvo
pateiktas pirmasis pasiūlymas dėl koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (CoRAP),
į kurį 2012–2014 m. įtraukta 91 cheminė medžiaga. Tai leis pradėti cheminių
medžiagų vertinimą, kurio tikslas – patikrinti, ar cheminės medžiagos kelia pavojų
žmonių sveikatai ir aplinkai. Valstybės narės vertinimą pradės 2012 m.
2011 m. į kandidatinį sąrašą įtrauktos 28 labai didelį susirūpinimą keliančios
cheminės medžiagos (SVHC). Dėl galimo didelį susirūpinimą keliančio rimto poveikio
aplinkai į sąrašą pateko ir pirmoji cheminė medžiaga, identifikuota kaip SVHC. Metų
pabaigoje į kandidatinį sąrašą iš viso buvo įtrauktos 73 SVHC cheminės medžiagos;
tai yra gerokai mažiau, palyginti su politikoje numatytu tikslu, t. y. 136
medžiagomis iki 2012 m. pabaigos.
ECHA Komisijai išsiuntė savo trečiąją rekomendaciją dėl prioritetinių cheminių
medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą. Rekomenduota įtraukti trylika cheminių
medžiagų iš kandidatinio sąrašo. ECHA taip pat baigė rengti savo paraiškų dėl
autorizacijos priėmimo procedūras, tačiau 2011 m. paraiškų nebuvo pateikta. Be to,
ECHA moksliniai komitetai priėmė nuomones dėl pirmųjų keturių apribojimų.
ECHA, vykdydama teisinius REACH reglamente nustatytus reikalavimus, pateikė
savo pirmąją penkerių metų REACH reglamento vykdymo ataskaitą. Taip pat buvo
parengta pirmoji trejų metų ataskaita dėl bandymų, kuriems nenaudojami gyvūnai,
metodų ir strategijų įgyvendinimo ir naudojimo. Abi ataskaitos pateiktos Komisijai ir
skaidrumo tikslu paviešintos.
ECHA atidžiai stebėjo nanomedžiagoms skirtų REACH įgyvendinimo projektų
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pažangą ir padėjo Komisijai rinkti informaciją apie nanomedžiagų rūšis ir naudojimo
būdus. ECHA taip pat padėjo toliau tobulinti OECD bandymų gaires, norėdama
užtikrinti, kad bandymų metodai bus rengiami ir atnaujinami pagal naujausias
mokslines žinias, kartu išvengiant nereikalingų bandymų su gyvūnais.
Teikiant pagalbos tarnybos paslaugas bei leidžiant rekomendacijas siekta toliau
padėti ir patarti pramonės atstovams, o visa visuomenei ir MVĮ skirta medžiaga
išversta į 22 oficialias ES kalbas. Norėdama padėti įmonėms pasirengti antrajam
galutiniam registracijos terminui 2013 m., ECHA pradėjo kampaniją REACH 2013 –
Laikas veikti! Dabar rekomendacijos labiau prieinamos MVĮ. Buvo pertvarkytas
rekomendacijoms skirtas interneto svetainės skyrius, supaprastintos pačios
rekomendacijos (esant galimybei), sukurta prieiga prie ECHA daugiakalbės REACH ir
CLP terminologijos duomenų bazės, palengvintas vertimas ir suvienodinti
pagrindiniai REACH reglamento terminai.
Kaip ir tikėtasi, ECHA komitetų darbo krūvis 2011 m. išaugo, vis dėlto visos
dokumentacijos buvo sutvarkytos per teisės aktuose nustatytą terminą, visos buvo
aukštos kokybės ir dėl daugumos jų susitarta vienbalsiai arba priimtas bendras
sutarimas. ECHA sekretoriatas suteikė reikalingą paramą forumui, kuris dar labiau
sustiprino savo veiklą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir suderintas REACH ir CLP
įgyvendinimas visoje ES ar EEE.
Kadangi REACH ir CLP procesų vykdymui ir įgyvendinimui užtikrinti reikalingos
įvairios IT sistemos, 2011 m. ECHA ir toliau rūpinosi jų tobulinimu ir technine
priežiūra. Pradėta naudoti nauja vykdymo institucijoms skirta priemonė RIPE, taip
pat paskelbtos naujos REACH-IT, IUCLID 5 ir CHESAR versijos, kuriomis siekiama
padėti įmonėms atlikti registraciją.
Norint tinkamai pasirengti atlikti vis gausėjančias technines ir mokslines užduotis, ir
pereiti prie įvairiapusio moksliškai pagrįstų sprendimų ir nuomonių priėmimo
proceso, metų pradžioje pakeista ECHA organizacinė struktūra. Sukurta
horizontalesnė organizacinė struktūra su trimis naujais direktoratais.
Reorganizacijos metu valdymo procesus reikėjo pritaikyti didesnei organizacijai ir
užtikrinti veiksmingą skirtingos direktoratų veiklos koordinavimą. Prie šių darbų
grįžta vėliau, pristačius specialią organizacijos tapatybę ir naują vaizdinę tapatybę,
kuria pabrėžiamas ECHA siekis teikti paslaugas ir ambicijos visų klientų atžvilgiu.
Gruodžio 15 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė, kurioje visuomenė gali
susipažinti su visomis permainomis.
2011 m. ECHA visiškai padengė savo veiklos išlaidas 2011 m. gautomis pajamomis,
taip pat kompensavimo suma iš 2010 m. sukaupto rezervo. Agentūra taip pat
Komisijai grąžino 2010 m. gautą ES subsidiją.
ECHA ir toliau rinkosi itin kvalifikuoti darbuotojai; per metus į darbą priimti 88 nauji
darbuotojai. Taigi buvo užimta 98 proc. etatų sąrašo darbo vietų. ECHA ir toliau
skyrė reikiamą dėmesį darbuotojų gerovei ir motyvacijai užtikrinti, rūpinosi naujų ir
esamų darbuotojų supažindinimu ir profesiniu mokymu.

10

2011 m. bendroji ataskaita

2.

DARBINĖ VEIKLA. REACH IR CLP PROCESŲ
ĮGYVENDINIMAS

2.1.

1 veiklos sritis. Registracija, dalijimasis duomenimis ir
informacijos sklaida

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Registracija ir dokumentacijos teikimas
Vienas pagrindinių registracijos proceso tikslų – kad gamintojai ir importuotojai
surinktų duomenis apie savo gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas,
naudotųsi šiais duomenimis vertindami su tokiomis cheminėmis medžiagomis
susijusią riziką ir parengtų bei rekomenduotų tinkamas rizikos valdymo priemones,
taip padėdami užtikrinti aukštesnio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą
visoje ES. Įmonės, kurios per vienerius metus pagamina ar importuoja daugiau kaip
vieną toną cheminių medžiagų, privalo visą informaciją patvirtinti dokumentais ir
registracijos dokumentaciją pateikti ECHA.
Metų pradžioje pirmiausia buvo baigti nagrinėti registracijos dokumentai, kuriems
nustatytas pirmasis galutinis REACH reglamento registracijos terminas – 2010 m.
lapkričio 30 d. Šiuo atveju daugiausia dėmesio skirta didelio kiekio (1 000 tonų per
metus) cheminių medžiagų registracijai ir tam tikroms susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų rūšims. Jei registracijos dokumentacijos buvo pateiktos per
paskutinius du mėnesius iki galutinio termino pabaigos, ECHA iki 2011 m. vasario
28 d. turėjo patikrinti, ar jos techniškai išsamios. Visas dokumentacijas pavyko
sėkmingai patikrinti, nes ši veikla buvo atidžiai suplanuota ir 2010 m. pabaigoje
buvo patobulinta REACH reglamento IT sistema. Automatinė išsamumo patikra leido
iki minimumo sumažinti žmonių dalyvavimą procese. Daugumai registracijos
dokumentacijų buvo suteiktas registracijos numeris. Atmesta tik apie 1 proc. (apie
220) dokumentacijų – apie 75 proc. iš jų atmesta dėl nesumokėto registracijos
mokesčio. Išsami informacija apie pirmosios registracijos rezultatus pateikiama
pirmoje 2011 m. birželį parengtoje ECHA ataskaitoje Komisijai dėl REACH
reglamento įgyvendinimo. 1
Po 2010 m. gautų registracijos dokumentacijų, kurias vis dar reikėjo tvarkyti
2011 m. pradžioje, bangos, registracijai pateikiama santykinai pastovus kiekis
naujų ar atnaujintų registracijos dokumentacijų, t. y. 6 079 dokumentacijos, kurias
ECHA sėkmingai išnagrinėjo 2011 m. Nors darbo krūvis viršijo darbo programoje
numatytą krūvį, ECHA dokumentacijų išsamumą pavyko patikrinti iki reguliavimo
institucijų nustatytų galutinių terminų.
Kitas galutinis registracijos terminas, taikomas cheminėms medžiagoms, kurių per
metus pagaminama ar importuojama daugiau kaip 100 tonų, yra 2013 m. gegužė,
tad ECHA, atsižvelgdama į 2010 m. įgytą patirtį, 2011 m. antrąjį pusmetį pradėjo
parengiamuosius darbus. Pagrindinė 2011 m. veiklos sritis – tikslinių patarimų
rengimas ir teikimas 2013 m. registruotojams specialioje interneto svetainėje (žr.
10 veiklos sritį) 2 , techninio turinio rengimas internetinių seminarų programai,
siekiant padėti registruotojams 2012 m., ir rinkos tyrimų inicijavimas, norint
surinkti daugiau žinių apie chemines medžiagas, kurias numatoma registruoti iki
2013 m. gegužės 31 d.
2011 m. ECHA toliau tikrino cheminių medžiagų, kurios registruotos naudoti kaip
1

Žr. Ataskaitą apie REACH reglamento veikimą, kuri yra ECHA interneto svetainėje:
echa.europa.eu/documents/10162/17226/operation_reach_clp_2011_en.pdf.
2
echa.europa.eu/reach2013.
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tarpinės, dokumentacijų statusą; vienintelis tikslas – patvirtinti, kad toks medžiagos
naudojimas atitinka tarpinės cheminės medžiagos naudojimo reikalavimus ir kad
yra užtikrinamos griežtai kontroliuojamos sąlygos. ECHA, patikrinusi apie 400
dokumentacijų, remdamasi REACH reglamento 36 straipsniu, registruotojams
išsiuntė daugiau kaip 40 raštų su prašymu pateikti paaiškinimų dėl tarpinės
cheminės medžiagos statuso. Atsakymus į šiuos raštus ECHA ketina nagrinėti
2012 m. pradžioje.
Nors 2010 m. pramonės atstovai sėkmingai pateikė dokumentacijas iki galutinio
registracijos termino ir ECHA jas išnagrinėjo, vis dėlto labai greitai ECHA ir kiti
suinteresuotieji subjektai atkreipė dėmesį į susirūpinimą keliančią registracijos
dokumentacijų kokybę. Todėl ECHA ne tik vykdė daugybę REACH reglamente
nustatytų su oficialių ataskaitų teikimu susijusių pareigų, bet ir pradėjo rengti
įvairias skaičiavimo priemones ir kitus metodus, leidžiančius atlikti labiau
specializuotą ir tikslinę paiešką registracijos duomenų bazėje. Parengtos priemonės
ir metodai ECHA leis surasti dokumentacijas, kuriose saugus naudojimas nėra
pakankamai įrodytas, tad būtina imtis atitinkamų procedūrų dėl nepakankamų
rezultatų. ECHA taip pat galės nustatyti bendrus registracijos dokumentacijų
trūkumus ir pagal tai nuspręsti dėl tolesnių veiksmų baigus dokumentacijos
vertinimą. Dėl šios priežasties bei tam tikrų dokumentacijų kokybės problemų,
pastebėtų atliekant atitikties patikrą (žr. 2 veiklos sritį), atsirado poreikis nustatyti
algoritmus, kaip veiksmingai ir efektyviai vertinimo ir kitais tikslais nustatyti
registracijos duomenų bazėje esančias nekokybiškas dokumentacijas.
Turint galvoje laikinas registravimo pareigos išimtis, susijusias su produkto ir
technologiniu tyrimu ir plėtra (PPORD), kuria siekiama skatinti naujoves Europoje,
2011 m. buvo sėkmingai išnagrinėti 232 pranešimai. Atrodo, kad PPORD
dokumentacijų skaičius per visus metus palyginti nekinta ir atitinka prielaidas. ECHA
taip pat gali nustatyti PPORD išimčių sąlygas, pvz., kad cheminė medžiaga būtų
tvarkoma esant pagrįstai kontroliuojamoms sąlygoms. To siekdama 2011 m.
pabaigoje ECHA pradėjo rengti PPORD pranešimų vertinimo procesą. Kad pagal
planą 2012 m. procesas būtų įgyvendintas visa apimtimi, pradėtas bandomasis
projektas.
Nuo balandžio 1 d. įvestos naujų rūšių dokumentacijos; todėl ECHA galėjo priimti
tolesnių naudotojų ataskaitas (dėl naudojimo būdų, kurių tiekėjai nepagrindžia, kaip
numatyta prie saugos duomenų lapų pridedamuose poveikio scenarijuose 3 ),
pranešimus apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, paraiškas autorizacijai
ir paraiškas dėl alternatyvaus pavadinimo pagal CLP reglamento 24 straipsnį.
Per metus ECHA iš viso gavo 64 tolesnių naudotojų ataskaitas. Tai yra gerokai
mažiau, nei tikėtasi darbo programoje. Tai lėmė keletas priežasčių. Pirmiausia
pramonė ECHA pranešė, kad atliekant registraciją pagal REACH reglamentą iki metų
pabaigos buvo atnaujinta tik nedidelė saugos duomenų lapų dalis, todėl tolesnių
naudotojų pareiga teikti ataskaitas dar nebuvo įsigaliojusi arba galutinis šešių
mėnesių terminas ataskaitoms teikti 2011 m. pabaigoje dar nebuvo pasibaigęs. Nuo
2011 m. birželio 1 d. atsirado galimybė teikti pranešimus apie gaminiuose esančias
chemines medžiagas per REACH-IT. Iki metų pabaigos iš viso gauti 203 pranešimai
(išsamesnės informacijos ieškokite 3 veiklos srityje).
Dalijimasis duomenimis ir cheminės medžiagos identifikavimas
Įmonės, registruojančios ta pačią cheminę medžiagą, privalo dalytis turimais
duomenimis, kad sumažėtų registracijos išlaidos ir būtų išvengta nereikalingų
bandymų su gyvūnais. ECHA visiškai nedalyvauja įmonių tarpusavio derybose. Vis
3

REACH reglamento 38 straipsnis.
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dėlto jei įmonėms nepavyksta susitarti, jos gali kreiptis į ECHA. Prašymų išspręsti
ginčus dėl dalijimosi duomenimis 2011 m. (suėjus pirmam galutiniam registracijos
terminui) buvo labai mažai. 2010 m. gauti penki prašymai buvo išnagrinėti 2011 m.
pradžioje. Trijose bylose ECHA padarė išvadą, kad prašymą pateikusi šalis neatliko
visų galimų veiksmų, kad susitartų dėl dalijimosi duomenimis. Kitos dvi bylos
baigtos šalims susitarus tarpusavyje. 2011 m. gauti du nauji prašymai. Vieno
prašymo nagrinėjimas buvo baigtas, o kitas – vis dar nagrinėjamas.
Intensyviai vykdyta su užklausų nagrinėjimu susijusi veikla. Užklausos teikiamos
laikotarpiu iki registracijos, tad galimi preliminariai neįregistruotų cheminių
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, ir preliminariai neįregistruotų
cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, registruotojai
turi galimybę susisiekti su ankstesniais registruotojais dėl dalijimosi duomenimis.
Nors užklausų gauta tik kiek daugiau, nei prognozuota (1 900), iš viso 2011 m.
išnagrinėta daugiau kaip 2 100 užklausų, nes dalis neišnagrinėtų užklausų perkelta
iš 2010 m. 2011 m. 40 proc. užklausų pateikta dėl cheminių medžiagų, kurioms
taikomas pereinamasis laikotarpis, todėl šios užklausos nėra susijusios su naujomis
Europos rinkos cheminėmis medžiagomis, jos tik rodo, kad daugiau įmonių šias
chemines medžiagas gamina ar importuoja į ES.
Kadangi ne tik reikėjo išnagrinėti daugybę užklausų, bet ir spręsti užklausų
pateikėjų pateiktos cheminių medžiagų identifikavimo informacijos kokybės
problemas, nustatyto 20 darbo dienų užklausų nagrinėjimo termino pirmąjį pusmetį
laikytis nepavyko. ECHA, atsakydama į pramonės atstovų reiškiamą susirūpinimą
dėl ilgesnio atsakymų į jų užklausas teikimo laiko, 2011 m. peržiūrėjo užklausų
nagrinėjimo procesą, kad jis taptų veiksmingesnis. Buvo racionalizuota vidaus
procedūra, įmonėms pagalba teikta naudojant IT priemonę, atnaujintas klausimų ir
atsakymų dokumentas, kad įmonės galėtų patobulinti cheminių medžiagų
identifikavimo informaciją prieš pateikdamos dokumentacijas. Todėl nuo 2011 m.
rugsėjo mėn. 80 proc. užklausų išnagrinėta per nustatytą 20 darbų dienų terminą.
Informacijos sklaida
Vienas iš ECHA tikslų pagal REACH reglamentą – internete nemokamai skelbti
turimą informaciją apie registruotas chemines medžiagas. Šia veikla tikimasi
prisidėti prie sveikatos ir aplinkos apsaugos Europoje ir visame pasaulyje, nes
visiems bus suteikta galimybė susipažinti su informacija apie naudojamas chemines
medžiagas. Iki 2011 m. procesas apėmė įvairias procedūras, nes ECHA individualiai
bendravo su registruotojais, kad galėtų patvirtinti išleisti skirtas jų dokumentacijų
dalis. 2011 m. pagaliau pereita prie pusiau automatinio informacijos sklaidos
proceso. Buvo įdiegtos IT priemonės (informacijos sklaidos filtro priemonė),
specialus vadovas registruotojams padeda prieš pateikiant dokumentaciją
savarankiškai pasitikrinti, kurios jų registracijos dokumentacijos dalys bus
skelbiamos ECHA interneto svetainėje.
2011 m. registracijos dokumentacijų, kurių informacija buvo pateikta ECHA
interneto svetainės informacijos sklaidos portale, skaičius smarkiai išaugo – nuo
kelių šimtų dokumentacijų iki daugiau kaip 23 000 dokumentacijų, t. y. 88 proc.
visų registracijų ir 78 proc. registruotų cheminių medžiagų. Informacija
publikuojama dalimis: kovą skelbiamos pagrindinių registruotojų dokumentacijų
išsamūs duomenys, o lapkritį papildoma informacija iš narių dokumentacijų.
Kitas svarbus atliktas darbas – informacijos sklaidos portalo patobulinimas, portalas
tapo praktiškesnis ir patogesnis naudoti. Pirmiausia balandį informacijos sklaidos
portalas buvo susietas su OECD eChem portalu 4 , dabar naudotojai registruotų
cheminių medžiagų paiešką gali atlikti pagal medžiagų savybes ir poveikį. Vėliau
buvo patobulintas išdėstymas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus;
jis pritaikytas gegužę išplatintoms dokumentacijoms. Galiausiai gruodį atnaujinus
4

Bendrasis informacijos apie chemines medžiagas portalas, www.echemportal.org/.
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ECHA interneto svetainę įdiegta nauja cheminių medžiagų paieškos funkcija. Ji
leidžia lankytojams atlikti cheminių medžiagų paiešką ir vienu veiksmu gauti visus
sąrašus, kuriuose ši cheminė medžiaga nurodyta (pvz., registruotų cheminių
medžiagų sąrašą, preliminariai įregistruotų cheminių medžiagų sąrašą, kandidatinį
sąrašą, ketinimų registrą ir pan.), bei tiesioginę nuorodą į informaciją.
Kita su informacijos sklaida susijusi veiklos sritis – įvertinti, ar registruotojų
dokumentacijose pateikti prašymai dėl konfidencialumo yra pagrįsti ir galiojantys.
Procesą sudaro du etapai: i) pirminis vertinimas, po kurio reikalavimas
patenkinamas, atmetamas, jei informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal
REACH reglamentą arba registruotojų pareikalaujama pateikti išsamesnės
informacijos); ii) galutinis vertinimas, kai peržiūrimi nauji reikalavimo argumentai
atnaujintoje dokumentacijoje. Atmetus prašymą, registruotojas turi teisę prašyti
peržiūrėti sprendimą dėl atmetimo.
Apie 3,5 proc. dokumentacijų, gautų iki pirmojo 2010 m. galutinio registracijos
termino pabaigos, buvo vienas ar daugiau reikalavimų dėl konfidencialumo, todėl iš
viso reikėjo patikrinti 1 066 reikalavimus. 2011 m. ECHA siekė daugiausia dėmesio
skirti 2010 m. gautiems reikalavimams ir įvertinti 90 proc. šių reikalavimų. Tęsiant
veiklą 2011 m., paaiškėjo, kad veiksmingiausia išeitis – sugrupuoti reikalavimus
pagal kategorijas, o ne chronologine tvarka. Be to, reikalavimams IUPAC vardu,
t. y. apie 60 proc. reikalavimų, reikėjo suteikti prioritetą, nors jie buvo gauti
2011 m. – taip galima užtikrinti, kad dokumentacijos su pasiūlymais atlikti
bandymus ar išplatintos dokumentacijos būtų susietos su aiškios tapatybės chemine
medžiaga. Dėl šios priežasties buvo atliktas tik 64 proc. 2010 m. gautų reikalavimų
pirminis vertinimas. Tačiau taip pat buvo patikrinta nemažai „naujų“ 2011 m. gautų
reikalavimų, todėl iš viso buvo įvertinta beveik tiek reikalavimų, kiek planuota.
Atlikus šį pakeitimą, įvertinimų skaičius yra patenkinamas, ir tai užtikrina, kad
ECHA savo tikslus galės pasiekti ir 2012 m.
Iš viso iki 2011 m. pabaigos su registracijos dokumentacijomis gauti 1 693
reikalavimai dėl konfidencialumo. Sugrupavusi šiuos reikalavimus, ECHA atliko
pirminį 927 (55 proc.) reikalavimų vertinimą ir išnagrinėjo 630 (38 proc.)
reikalavimų; dėl didžiosios dalies likusių reikalavimų reikėjo palaukti, kol įmonė,
gavusi oficialų prašymą pateikti išsamesnės informacijos, atnaujins registracijos
dokumentaciją.
Paskelbusi beveik visas registracijos dokumentacijas, ECHA informacijos sklaidos
veiklą 2011 m. pabaigoje nukreipė kitų registracijos dokumentacijų dalių sklaidos
sistemoms sukurti. ECHA, remdamasi Europos Komisijos nuomone, padarė išvadą,
kad REACH reglamento informacijos sklaidos nuostatos aiškintinos plačiau, norint
apimti tam tikrą informaciją, pateiktą saugos duomenų lapuose, pvz., įmonės
pavadinimą, registracijos numerį ir PBT ir vPvB vertinimo rezultatus. Kita vertus, šių
papildomų elementų informaciją galima išplatinti tik 2012 m., nes tam reikia
patobulinti įvairias ECHA IT sistemas, o pramonės atstovams reikia suteikti
galimybę pareikalauti šiuos laukelius laikyti visiškai ar iš dalies konfidencialiais.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Laikantis standartinių ECHA patvirtintų procedūrų ir REACH reglamente
nustatytų terminų sutvarkyti visas dokumentacijas, išspręsti visus ginčus dėl
dalijimosi duomenimis, įvertinti PPORD pranešimus ir konfidencialumo
reikalavimus.
2. Užklausos pagal standartines ECHA patvirtintas procedūras paprastai turi
būti sutvarkomos per 20 darbo dienų.
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3. Sprendimai dėl registracijos dokumentų ir PPORD pranešimų turi būti
aukštos techninės ir mokslinės kokybės.
4. Viešą informaciją iš visų cheminių medžiagų dokumentacijų, įregistruotų iki
pirmojo galutinio registracijos termino, paskelbti ECHA interneto svetainėje.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodiklis

2011 m. tikslas

Per teisės aktuose nustatytus
terminus sutvarkytų registracijų,
PPORD pranešimų ir išspręstų
ginčų dėl dalijimosi duomenimis
procentinė dalis

100 %

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

REACH-IT
mėnesinėje
ataskaitoje
nurodytas laikas

100 %

Per nustatytą terminą (20 darbo
dienų) išnagrinėtų užklausų
procentinė dalis

Ne mažiau kaip
90 %

REACH-IT
mėnesinėje
ataskaitoje
nurodytas laikas

48 %

Įvertintų pirminių prašymų dėl
konfidencialumo registracijos
bylose, pateiktose iki galutinio
2010 m. registracijos termino,
procentinė dalis

Ne mažiau kaip
90 %

Nurodyta REACHIT ketvirtinėje
ataskaitoje

64 %

Įvertintų prašymų dėl
konfidencialumo registracijos
bylose, pateiktose iki galutinio
2010 m. registracijos termino,
procentinė dalis

Ne mažiau kaip
90 %

Nurodyta REACHIT ketvirtinėje
ataskaitoje

44 %

ECHA interneto svetainėje
paskelbtų registracijos dokumentų
(ne konfidencialios informacijos)
procentinė dalis

Ne mažiau kaip
80 %

Metinė vidaus
ataskaita

88 %

Registruotojų ir pranešėjų dėl
sprendimų pateiktų skundų
skaičius

Ne daugiau kaip
dėl 10 %
sprendimų

Kas mėnesį
atliekama
atsiliepimų dėl
sprendimų
apžvalga

1%

Pagrindiniai rezultatai





Išnagrinėtos visos cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis, dokumentacijos, pateiktos iki galutinio 2010 m. termino
(registracijos dokumentai priimti arba atmesti ir išsiųstos sąskaitos
faktūros); ginčai dėl dalijimosi duomenimis išnagrinėti iki numatytų terminų.
Gauta ir išnagrinėta beveik 5 000 registracijos dokumentacijų (iš jų 2 500 –
atnaujintų), 2 100 užklausų ir 230 pranešimų dėl produkto ir technologinio
tyrimo ir plėtros (PPORD).
Atlikta daugiau kaip 900 pirminių reikalavimų dėl konfidencialumo įvertinimų
ir parengta beveik 600 sprendimų.
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ECHA interneto svetainėje paskelbta informacija iš daugiau kaip 23 000
registracijos dokumentacijų apie daugiau kaip 4 100 cheminių medžiagų; ši
informacija susieta su OECD eChem portalu.

16

2011 m. bendroji ataskaita

1 lentelė. 2011 m. gautų naujų dokumentacijų skaičius
Dokumentacijos rūšis

Faktinis
skaičius

2011 m.
darbo plano
vertinimas

Registracijos dokumentai

4 376

-

Dėl gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių
medžiagų

917

-

Dėl gamybos vietoje izoliuotų tarpinių
cheminių medžiagų

178

-

Iš viso registracijos dokumentacijų

5 471

4 500

PPORD pranešimai

243

200

Užklausos

1 970

1 800

Pranešimai pagal 7 straipsnio 2 dalį

218

40

Ataskaitos pagal 38 straipsnį

64

45 000

2 lentelė. 2011 m. ECHA pateiktų dokumentacijų skaičius
Išsamumo patikra sėkminga
Dokumentacijos rūšis

Pirminis
teikimas

Atnaujinta

Registracijos dokumentai

4 935

2 394

2 541

199

Dėl gabenamų izoliuotų tarpinių
cheminių medžiagų

938

546

392

26

Dėl gamybos vietoje izoliuotų
tarpinių cheminių medžiagų

206

144

62

3

Iš viso

6 079

3 084

2 995

228 5

45

3

PPORD pranešimai

5

Iš viso

Atmesta

232

Iš jų 172 atmesta nesumokėjus reikiamo mokesčio.

187
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3 lentelė. 2011 m. konfidencialumo prašymai

Konfidencialumo prašymai

Šiuo metu

2011 m. darbo
plano
vertinimas

Naujų konfidencialumo prašymų skaičius

627

250

Pradinių įvertinimų skaičius

927

-

Galutinių sprendimų skaičius

630

960 (90 % iš
2010 m.
prašymų)

Teigiami sprendimai

229

-

Neigiami sprendimai

Netaikoma

20

Sprendimai: reikalavimas nepriklauso
kompetencijai

357

Registruotojo pašalinti prašymai

44

-

4 lentelė. 2011 m. pabaigos informacijos sklaidos statistikos duomenys
Cheminių medžiagų, apie kurias
išplatinta informacija, skaičius
Dokumentacijų, kurių informacija
išplatinta, skaičius

4 133
23 856

1 diagrama. 2011 m. bendras pateiktų registracijos dokumentacijų skaičius pagal
šalis

Pateiktos registracijos dokumentacijos pagal šalis
Vokietija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Nyderlandai
Italija
Belgija
Ispanija
Airija
Suomija
Lenkija
Švedija
Kitos
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %
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2.2.

2 veiklos sritis. Vertinimas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Dokumentacijos vertinimas
Pasibaigus pirmajam registracijos terminui, ECHA ėmėsi registracijos dokumentacijų
vertinimo. Šioje veiklos srityje ECHA tikrina, ar registruotojai atitinka standartinius
REACH reglamente nustatytus informacijai keliamus reikalavimus. Svarbiausi
dokumentacijos vertinimo rezultatai – teisiškai privalomi sprendimai, įpareigojantys
registruotojus atlikti papildomus bandymus arba suteikti kitą informaciją ir
atitinkamai atnaujinti savo dokumentaciją.
Atsižvelgiant į informaciją apie 2010 m. pateiktus registracijos dokumentus,
2011 m. kovą buvo parengtas ir valdančiajai tarybai pateiktas daugiametis
vertinimo planas. Tuo siekta užtikrinti, kad bus pasiekti REACH reglamente
numatyti tikslai, t. y. išnagrinėti visi pasiūlymai atlikti bandymus iki teisės aktuose
nustatyto termino ir atliktos ne mažiau kaip 5 proc. pateiktų dokumentacijų
atitikties patikros. Šiuo planu įvertinta, kad 2011 m. išnagrinėta 250 pasiūlymų
atlikti badymus ir atlikta 100 atitikties patikrų. Pažymėtina, kad „užbaigimas“ šiame
kontekste reiškia, kad ECHA priėmė sprendimo projektą (o ne galutinį sprendimą)
ar priėjo prie kitos išvados.
2011 m. vertinant dokumentacijas, daugiausia dėmesio skirta pasiūlymams atlikti
bandymus nagrinėti: buvo svarbu pradėti daugumos pasiūlymų atlikti bandymus
tyrimą ir baigti nagrinėti didelę dalį dokumentacijų, pateiktų iki pirmojo registracijos
termino 2010 m., pasiūlymų, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatyto galutinio
pasiūlymų nagrinėjimo termino (2012 m. gruodžio 1 d.). Dėl šios priežasties buvo
parengta veiksmingumui didinti skirta strategija – panašūs pasiūlymai arba
pasiūlymai, susiję su panašiomis cheminėmis struktūromis, buvo sugrupuoti, taip
pat prie jų pridėtos konsultacijos su trečiaisiais asmenimis dėl pasiūlymų, susijusių
su stuburiniais gyvūnais. Šio darbo rezultatai pateikiami 5 lentelėje. Nors pavyko
pasiekti didelę pažangą tvarkant pasiūlymus atlikti bandymus, nepavyko visiškai
pasiekti planuoto išnagrinėtų pasiūlymų atlikti bandymus skaičiaus. Taip pirmiausia
atsitiko dėl to, kad, nagrinėjant bylas, rasta neaiškios tapatybės cheminių medžiagų
dokumentacijų; tai neleido prasmingai išnagrinėti jų pasiūlymų atlikti bandymus.
Šiais atvejais pirmiausia reikėjo atlikti tikslinę atitikties patikrą ir išsiaiškinti
cheminės medžiagos tapatybę. Kadangi reikėjo atlikti šias tikslines atitikties
patikras, iš pradžių planuotų atlikti atitikties patikrų skaičius padidėjo beveik du
kartus – iškilusi problema pasirodė išties didžiulė. Kartu ECHA toliau vykdė ir kitų
dokumentacijų atitikties patikras; didelė jų dalis pradėta 2010 m. (žr. 6 lentelę).
2011 m. buvo susirūpinta patobulinti specialius registruotojams po vertinimo
teikiamus patarimus. 2010 m. ECHA vertinimo metinėje ataskaitoje, paskelbtoje
ECHA interneto svetainėje 2011 m. vasarį 6 , registruotojams pateiktos išsamios
rekomendacijos. Viena svarbiausių ataskaitos išvadų – kad didelė dalis įvertintų
dokumentacijų turi bent keletą kokybės problemų – nepriklausomai nuo to, ar
dokumentacijos buvo atrinktos atsitiktinai, ar pagal konkretų susirūpinimą keliantį
dalyką.
Vadovaudamasi REACH reglamento 117 straipsnio 3 dalimi ir siekdama skatinti
bandymų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, metodus, 2011 m. birželį ECHA Europos
Komisijai pirmą kartą pateikė ataskaitą apie bandymų, kuriuose nenaudojami
gyvūnai, metodų įgyvendinimą ir taikymą. Šioje ataskaitoje buvo išanalizuotos
registracijos dokumentacijos, gautos iki pirmojo registracijos termino, siekiant
6

http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/evaluation_under_reach_progress_report_2010_lt.pdf
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ištirti, kaip įmonės naudojasi bandymų su gyvūnais alternatyvomis. Padaryta svarbi
ataskaitos išvada, kad registruotojai apskritai naudojosi visa turima informacija ir
alternatyviais metodais prieš atlikdami tolesnius tyrimus su gyvūnais ar teikdami
pasiūlymą atlikti bandymus. Liepos mėnesio ataskaita paskelbta ECHA interneto
svetainėje 7 .
ECHA toliau stiprino savo pajėgumus tvarkyti sudėtingų cheminių medžiagų, kurių
kiekis tonomis yra didelis, dokumentacijas, pateiktas iki 2010 m. gruodžio 1 d.:
įdarbino, mokė (įskaitant apsilankymus laboratorijoje ir praktinius mokymus) ir
įtraukė į darbą naujus darbuotojus, taip pat stiprino vidaus mokslinę kompetenciją,
inicijavo tikslinius mokslinius tyrimus neatidėliotinai vertinimui svarbiais klausimais
ir palaikė ryšius su išorės ekspertais.
Be to, ECHA ir toliau stengėsi didinti proceso našumą, kad galėtų per metus vienu
metu atlikti kelis šimtus dokumentacijų vertinimų. 2011 m. pradėjo veikti ekspertų
paramos priimant sprendimus sistema. Ji itin padės vertintojams, nes joje nustatyti
standartizuoti klausimai ir nurodymai – tai leis užtikrinti darbo efektyvumą. Pažanga
pasiekta konkretizuojant ir įgyvendinant naują dokumentų valdymo sistemą. Ją
įgyvendinus 2012 m. pavyks racionaliau valdyti darbo srautą ir standartizuoti ECHA
metodą.
Cheminės medžiagos vertinimas
Cheminių medžiagų vertinimo tikslas – patikrinti, ar cheminė medžiaga kelia pavojų
žmonių sveikatai ar aplinkai. Cheminių medžiagų vertinimą atlieka valstybių narių
kompetentingos institucijos (VNKI). Procesas apima visos turimos informacijos ir
prireikus prašymų registruotojams suteikti išsamesnę informaciją vertinimą.
Cheminių medžiagų vertinimo atskaitos taškas – koreguojamasis Bendrijos veiksmų
planas (CoRAP) dėl vertinamų cheminių medžiagų.
2011 m. sėkmingai pasirengta 2012 m. pirmą kartą pradėti naują REACH numatytą
procesą. Tuo tikslu ECHA tęsė dialogą su valstybių narių kompetentingomis
institucijomis, Valstybių narių komiteto nariais ir Komisija. Pasiektas bendras
požiūris ir susitarta dėl cheminių medžiagų vertinimo proceso. Viena iš ECHA
surengto praktinio seminaro 8 užduočių buvo patvirtinti cheminių medžiagų
vertinimo atrankos kriterijus ir pranešti valstybėms narėms apie planuojamą veiklą
rengiant CoRAP projektą.
Agentūra pirmąjį pasiūlymą dėl CoRAP valstybėms narėms ir ECHA valstybių narių
komitetui pateikė 2011 m. spalio 20 d. CoRAP projekte yra 91 cheminė medžiaga –
jos preliminariai paskirstytos 2012, 2013 ir 2014 m. Agentūra, gavusi valstybių
narių komiteto nuomonę, galutinį CoRAP ketina priimti iki 2012 m. vasario
pabaigos.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai

1. Laikantis teisės aktų reikalavimų rengti moksliškai pagrįstus sprendimų
projektus.
2. ECHA turi parengti atnaujintą daugiametį vertinimo planą.
3. ECHA turi sukurti veiksmingo cheminių medžiagų vertinimo pagrindą.
Veiklos rodikliai ir tikslai
7

http://echa.europa.eu/documents/10162/17231/alternatives_test_animals_2011_lt.pdf
2011 m. gegužės 23 ir 24 d. praktiniai seminarai. Su darbais galima susipažinti ECHA interneto
svetainėje.
8
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Rodiklis

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Per teisės aktuose nustatytus
terminus atliktų atitikties patikrų
procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

100 %

Per teisės aktuose nustatytus
terminus išnagrinėtų pasiūlymų
atlikti bandymus procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

100 %

MSC vienbalsiai priimtų sprendimų
projektų procentinė dalis

90 %

Metinė vidaus
ataskaita

97 %

Patenkintų skundų skaičius

0

Metinė vidaus
ataskaita

Netaikoma

Pagrindiniai rezultatai
 2011 m. vasarį, laikantis teisės aktuose nustatyto termino, išleista trečioji
metinė REACH reglamento vertinimo pažangos ataskaita.
 Komisijai pateikta ir 2011 m. liepą išleista pirmoji trejų metų ataskaita dėl
bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų taikymo pagal REACH
reglamentą.
 Įdarbinta naujų darbuotojų, jie įtraukti į darbą taikant specialiai parengtą
mokslinio ir administracinio bei teisinio mokymo programą, kartu surengtas
žemesniojo lygmens darbuotojų mokymas. Siekiant palaikyti aukštesniojo
lygmens darbuotojų aukštą mokslinę kompetenciją, surengti kvalifikacijos
kėlimo ir praktiniai seminarai.
 Valdančiajai tarybai pateiktas ir kovo mėnesį patvirtintas atnaujintas
daugiametis vertinimo planas.
 Baigtas 393 dokumentacijų vertinimas (216 pasiūlymų atlikti bandymus ir 177
atitikties patikros).
 Parengti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma cheminių medžiagų pirmumo
tvarka atliekant cheminių medžiagų vertinimą.
 2011 m. spalį valstybėms narėms ir ECHA valstybių narių komitetui pateiktas
pirmasis pasiūlymas dėl koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (CoRAP).
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5 lentelė. Pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimo 2011 m. apžvalga

Rūšis

Dokument
acijos,
kuriose
pateikti
pasiūlyma
i atlikti
bandymus
su
stuburinia
is
gyvūnais

Sprendi
mų
projekta
i

Galutini
ai
sprendi
mai

542

129

9

48

356

45

15

13

10

7

587

144

22

58

363

Taikomas
pereinam
asis
laikotarpi
s
Netaikom
as
pereinam
asis
laikotarpi
s
IŠ VISO

Nutrauktos
procedūros

Tęsiama
2012 m.

6 lentelė. 2011 m. atliktų atitikties patikrų apžvalga
Rezultatas
Priimti galutiniai sprendimai
Atsiimta sprendimo projekto etape, registruotojui suteikus
išsamesnę informaciją

Išduoti raštai su pastabomis dėl kokybės
Patikros, kurias baigus nesiimta jokių veiksmų
Registruotojams išsiųsti sprendimų projektai (2011 m.
vykstantis sprendimų priėmimo procesas)

Iš viso
105

10

19
12

146
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2.3.

3 veiklos sritis. Autorizacija ir apribojimai

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Autorizacija
Su autorizacija susijusiems ECHA uždaviniams priskiriama kandidatinio sąrašo rengimas ir
atnaujinimas, nuolatinis rekomendacijų Komisijai dėl kandidatiniame sąraše nurodytų
cheminių medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą, t. y. autorizuotinų cheminių medžiagų
sąrašą (REACH reglamento XIV priedas), rengimas, o artimiausiu metu – pramonės
atstovų paraiškų dėl autorizacijos, jei pramonės atstovai nori į rinką pateikti ir naudoti itin
didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC), nagrinėjimas.
Itin didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos ir XIV priedas
Du kartus per metus ECHA iš valstybių narių gauna naujas dokumentacijas su pasiūlymais
dėl itin didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) identifikavimo. 2011 m.
ECHA gavo 28 dokumentacijas. Po viešų konsultacijų, per kurias gauta beveik 600
pastabų, Valstybių narių komitetas vieningai sutarė dėl 19 cheminių medžiagų priskyrimo
SVHC. Tokia medžiaga laikomas ir 4-tert-oktilfenolis, t. y. pirmoji cheminė medžiaga,
identifikuota kaip SVHC pagal REACH reglamento 57 straipsnio f dalį, atsižvelgiant į
susirūpinimą keliantį galimą rimtą poveikį aplinkai. Dėl kitų devynių cheminių medžiagų
pastabų, ginčijančių SVHC savybes, negauta, todėl šios cheminės medžiagos buvo
įtrauktos į kandidatinį sąrašą Valstybių narių komitetui nedalyvaujant. 2011 m. birželį iš
viso į kandidatinį sąrašą įtraukta aštuonios, o gruodį 20 cheminių medžiagų – tai yra
mažiau nei planuota (40 SVHC) agentūroje. Planuotas skaičius reikalingas norint iki
2012 m. pabaigos pasiekti strateginį – 136 SVHC – tikslą. Iki 2011 m. pabaigos bendras į
kandidatinį sąrašą įtrauktų SVHC skaičius pasiekė 73.
2011 m. gruodžio 22 d. ECHA Komisijai išsiuntė savo trečią rekomendaciją dėl prioritetinių
cheminių medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą. Rekomenduota į jį įtraukti 13 cheminių
medžiagų 9 iš kandidatinio sąrašo, taip pat pateikta pasiūlymų dėl paraiškų ir saulėlydžio
terminų. Šioje rekomendacijoje, apie kurią palankią nuomonę pateikė Valstybių narių
komiteto (didelė) dauguma, taip pat prireikus atsižvelgta į beveik 1 400 pastabų, kurias
pateikė 2011 m. vykusiose viešose konsultacijose dalyvavusios suinteresuotosios šalys.
Komisijai padarius autorizacijos sąrašo (XIV priedas) pakeitimus, pramonės atstovai
privalės atlikti autorizaciją. Su ECHA rekomendacija, Valstybių narių komiteto nuomone ir
visais aiškinamaisiais dokumentais galima susipažinti ECHA interneto svetainėje.
ECHA apžvelgė viešai paskelbtus duomenis apie 35 CMR ar PBT savybių turinčių cheminių
medžiagų naudojimą ir poveikį, siekdama iš anksto nustatyti, ar reikia jas priskirti prie
SVHC arba įtraukti į kandidatinį sąrašą ir numatyti galimas tolesnes rizikos valdymo
priemones. Komisija, atsižvelgdama į šią pradinę atranką, paprašė ECHA parengti
vienuolikos cheminių medžiagų priskyrimo prie SVHC dokumentacijas. Šios dokumentacijos
pateiktos ir abu priskyrimo SVHC procesai atlikti 2011 m.
Paraiškos autorizacijai gauti
2011 m. vasarį Komisija pirmą kartą priėmė reglamentą, kuriuo pirmosios šešios cheminės
medžiagos buvo įtrauktos į autorizacijos sąrašą (XIV priedas). Antrasis toks reglamentas
buvo rengiamas norint papildomai įtraukti aštuonias chemines medžiagas pagal 2010 m.
ECHA rekomendaciją. Pirmasis pramonei numatytas terminas pateikti paraiškas pirmosios į
sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos konkrečių naudojimų būdų autorizacijai gauti –
2013 m. vasaris. 2011 m. paraiškų ECHA negavo, tačiau pirminės užklausos rodo, kad
paraiškas ketinama pateikti 2012 m. pabaigoje.
9
7 chromo (VI) junginiai, 5 kobalto (II) druskos ir trichloroetilenas (žr. pranešimą spaudai:
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/84f13bf9-d6fd-41ee-aeeb-cdf2e7e9cdee).
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2011 m. ECHA parengė ir išleido savo pirmines formas, techninių rekomendacijų
dokumentus ir naudotojo vadovus, skirtus pramonės paraiškoms rengti ir pateikti. Jau nuo
2011 m. balandžio ECHA buvo techniškai pasirengusi priimti paraiškas. Antrąjį tų metų
pusmetį paraiškų autorizacijai gauti nagrinėjimo procedūros buvo toliau tobulinamos ECHA
ir Rizikos vertinimo bei Socialinės ir ekonominės analizės komitetuose. ECHA taip pat
nuolat leido papildomus galimiems pareiškėjams skirtus techninius patarimus, pvz., dėl
naudojimo būdų apibūdinimo. Buvo parengtas tolesnio pajėgumų stiprinimo 2012 m.
įgyvendinimo planas.
ECHA dar laukia uždavinys – tvarkyti paraiškas vienu metu dviejuose komitetuose,
vadovauti viešosioms konsultacijoms ir tolesniam nuomonių priėmimo procesui, kurio
laikas yra ribotas; pirmiausia turi būti atsižvelgiama į tai, kad paraiškų autorizacijai gauti
nagrinėjimo procesas yra naujas ne tik ECHA, bet ir visiems suinteresuotiems subjektams.
Todėl ECHA, bendradarbiaudama su NVO, profesinėmis sąjungomis ir pramonės
suinteresuotais subjektais, 2011 m. pradėjo rengti išsamų viešų konsultacijų dėl plačios
informacijos apie naudojimo būdus planą. Uždavinys – atlikti konsultacijas veiksmingai ir
skaidriai, kartu užtikrinant nešališką paraiškų nagrinėjimą ir užkertant kelią konfidencialios
verslo informacijos atskleidimui.
Apribojimai
2011 m. ECHA sekretoriatas toliau laiku ir kokybiškai teikė pagalbą RAC ir SEAC, šiems
rengiant savo nuomones dėl apribojimo pasiūlymų. RAC ir SEAC priėmė nuomones dėl
pirmų keturių apribojimų: 1) dimetilfumarato (DMFu) naudojimo apdorotuose gaminiuose;
2) švino ir jo junginių naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose; 3) fenilgyvsidabrio junginių
gamybos, pateikimo į rinką ir naudojimo; 4) gyvsidabrio pateikimo į rinką ir naudojimo
sfigmomanometrams ir kitiems matavimo prietaisams sveikatos priežiūros srityje ir kitose
profesinio ir pramoninio naudojimo srityse. Komisija, gavusi komitetų nuomones, priėmė
sprendimą riboti DMFu naudojimą gaminiuose 2011 m. Tikimasi, kad 2012 m. pradžioje
bus priimti sprendimai dėl likusių trijų pasiūlymų.
2011 m. ECHA taip pat gavo Danijos pasiūlymą riboti keturių suklasifikuotų ftalatų, dėl
kurių komitetai pradėjo rengti nuomones, naudojimą. ECHA, gavusi Komisijos prašymus,
tęsė esamo dviejų nesuklasifikuotų ftalatų apribojimo peržiūrą, pradėjo esamo kadmio
apribojimo peržiūrą ir pradėjo rengti pasiūlymą dėl 1,4-dichorobenzeno naudojimo oro
gaivikliuose ir tualeto blokuose apribojimo.
ECHA sukaupė valstybių narių kompetentingų institucijų, Komiteto narių, stebėtojų ir
Komisijos darbuotojų įgytą patirtį dirbant su pirmosiomis apribojimo dokumentacijomis,
kad galėtų toliau didinti dokumentacijų nagrinėjimo procedūrų veiksmingumą ir
efektyvumą, apribojimo dokumentacijų pagal XV priedą kokybę bei, esant reikalui, galėtų
pagerinti rekomendacijų ir formų kokybę. Šiuos pasiūlymus numatoma toliau nagrinėti
2012 m.
Kita su reguliavimo rizikos valdymu susijusi veikla
ECHA toliau teikė pagalbą valstybėms narėms koordinuojant keitimąsi informacija apie
atrankos veiklą, cheminių medžiagų, kurioms gali prireikti rizikos vertinimo (jei dabartinių
priemonių nepakanka), identifikavimą bei atitinkamų rizikos valdymo priemonių
nustatymą. Registracijos duomenys, pirmiausia CSR ir poveikio scenarijai, yra svarbus
naujas informacijos šaltinis, padedantis nustatyti rizikos valdymo poreikius ir parengti
dokumentacijas pagal XV priedą. ECHA, siekdama gerinti bendrą supratimą, kaip
veiksmingai naudoti šiuos duomenis kartu su kitais informacijos šaltiniais, su valstybėmis
narėmis surengė praktinį duomenų rinkimui skirtą seminarą.
Planuotas praktinis seminaras dėl REACH teisės akto bei sveikatos ir saugos darbe teisės
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aktų tarpusavio sąveikos buvo atidėtas iki 2012 m., kad už darbuotojų apsaugos teisės
aktus atsakingos institucijos turėtų pakankami laiko pasirengti ir galėtų tinkamai dalyvauti.
2011 m. birželio 1 d. ECHA, laikydamasi pirmojo pranešimams nustatyto termino, pateikė
reikalingas priemones, padedančias gaminių importuotojams ir gamintojams vykdyti savo
įsipareigojimus pranešti ECHA apie jų gaminiuose esančias į kandidatinį sąrašą įtrauktas
chemines medžiagas. Be atlikto REACH-IT techninio pritaikymo, interneto svetainėje
naudotojams taip pat suteikta galimybė susipažinti su patvirtinančiais dokumentais, pvz.,
dokumentacijų teikimo vadovu ir naujais interneto puslapiais, skirtais klausimams ir
atsakymams apie pranešimo įsipareigojimą. Taip pat buvo surengtas internetinis
seminaras, kuriame dalyvavo 560 dalyvių.
Nuo 2011 m. birželio 1 d. pranešti apie gaminiuose esančias medžiagas privaloma, jei
medžiaga įtraukta į kandidatinį sąrašą prieš šešis mėnesius ir atitinka teisės aktuose
nustatytus kriterijus. Iki pirmojo termino gauti 175 pranešimai apie gaminiuose esančias
chemines medžiagas. Iki 2011 m. pabaigos šis skaičius tik nežymiai padidėjo iki 203
pranešimų. ECHA pradėjo rengti šių pranešimų vertinimo principus ir procedūras, kad
nustatytų, kada reikės pateikti išsamią registraciją, ir apie tai detaliau praneš 2012 m.
ECHA iniciavo du metodologinius socialinei ir ekonominei analizei skirtus tyrimo projektus,
vieną – dėl noro mokėti už tam tikrų su sveikata susijusių ir susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų rezultatų rizikos mažinimą, o kitą – dėl tam tikrų susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų pašalinimo išlaidų apskaičiavimo. Su rezultatais bus galima susipažinti
2012 ir 2013 m.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
Autorizacija

1. ECHA, iš valstybių narių gavusi dokumentacijas, per penkis mėnesius turi parengti
atnaujintą labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) kandidatinį
sąrašą arba Komisijos prašymu pateikti savo parengtas dokumentacijas.
2. ECHA per teisės aktuose nustatytus terminus Komisijai turi suteikti aukštos
techninės ir mokslinės kokybės paramą iš kandidatinio sąrašo atrenkant
autorizuotinas chemines medžiagas ir vykdant paraiškų autorizacijai gauti
nagrinėjimo procesą.
3. ECHA turi tinkamai ir veiksmingai valdyti paraiškų autorizacijai gauti nagrinėjimo
procesą per teisės aktuose nustatytą laiką.
Apribojimai

1. Komisijos prašymu ECHA, siekdama aukštos mokslinės ir techninės kokybės bei
laikydamasi teisės aktuose nustatytų terminų, turi parengti pasiūlymus dėl
apribojimų ir sutvarkyti visas į apribojimo procesą įtrauktas dokumentacijas.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodiklis

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Per teisės aktuose nustatytus
terminus sutvarkytų SVHC
dokumentacijų procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

100 %
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Per teisės aktuose nustatytus
terminus sutvarkytų apribojimo
dokumentacijų procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

100 %

Per teisės aktuose nustatytus
terminus sutvarkytų paraiškų
autorizacijai gauti procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

Netaikoma

Komisijos, VNKI ir ECHA komitetų
pasitenkinimo suteiktos
mokslinės, techninės ir
administracinės paramos kokybe
lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Pagrindiniai rezultatai











Europos Komisijos prašymu parengta vienuolika SVHC dokumentacijų pagal XV
priedą.
Du kartus – 2011 m. birželį ir gruodį – atnaujintas kandidatinis sąrašas su naujomis
SVHC.
Parengta priemonė, skirta padėti valstybėms narėms koordinuoti savo veiklą
identifikuojant chemines medžiagas, kurioms gali prireikti rizikos valdymo, kai
nepakanka turimų priemonių.
Komisijai pateikta trečia ECHA rekomendacija 13 SVHC iš kandidatinio sąrašo
įtraukti į XIV priedą (autorizacijos sąrašą).
Pagalba komitetams priimant aštuonias nuomones (t. y. keturias RAC ir keturias
SEAC nuomones) dėl keturių apribojimo pasiūlymų.
Parengtos ir komitetams pateiktos dvi atitikties ataskaitos (viena neigiama ir viena
teigiama) dėl naujos XV priede numatytos apribojimo dokumentacijos.
Sukurti ECHA techniniai pajėgumai, kad būtų galima priimti ir tvarkyti paraiškas dėl
autorizacijos, įskaitant rekomendacinių dokumentų leidimą visomis ES kalbomis,
paraiškoms rengti ir teikti skirtas formas ir techninius vadovus. Taip pat nustatytos
ECHA vidaus procedūros (įskaitant komitetų procedūras).
Kartu su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais sukurtas procesas, kuriuo
siekiama paraiškų autorizacijai gauti nagrinėjimo procesą padaryti veiksmingą,
skaidrų, nešališką ir patikimą.
Sukurtos pateikimo priemonės ir pagalba pranešimams apie gaminiuose esančias
chemines medžiagas teikti.
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2.4.

4 veiklos sritis. Klasifikavimas ir ženklinimas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Cheminės medžiagos klasifikuojamos pagal jų pavojingumą, o jų ženklinimas padeda
užtikrinti, kad cheminės medžiagos ir mišiniai būtų saugiai gaminami, naudojami ir
naikinami.
Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas (CLH)
Pagrindiniai uždaviniai buvo susiję su pasiūlymų dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo suderinimo (CLH pasiūlymų) tvarkymu. 2011 m. valstybių narių kompetentingos
institucijos pateikė 55 CLH pasiūlymus. Be to, ECHA iš pramonės atstovų gavo pirmąjį CLH
pasiūlymą. Bendras pasiūlymų skaičius (56) buvo šiek tiek mažesnis, nei tikėtasi. Iš viso
2008–2011 m. buvo pateikti 179 CLH pasiūlymai. Viešos konsultacijos dėl 36 cheminių
medžiagų baigtos 2011 m.
Procedūros RAC nuomonei su priedais parengti buvo peržiūrėtos 2011 m. vasarį praktiniame
seminare, kuriame dalyvavo valstybės narės, RAC nariai ir Komisija. Po seminaro pristatyta
nauja atitikties patikros ir projektų rengimo procedūra, taip pat peržiūrėtos nuomonių ir
priedų formos. Tikimasi, kad naujasis metodas bus visiškai įgyvendintas 2012 m.
ECHA intensyviau bendradarbiavo su EFSA dėl suderinto augalų apsaugos produktų (AAP)
klasifikavimo ir ženklinimo. Apsikeista informacija sprendžiant dėl kai kurių AAP esančių
veikliųjų medžiagų CLP dokumentacijų. 2011 m. surengtas praktinis seminaras, siekiant
aptarti bendradarbiavimą Europos lygiu vertinant žmonių sveikatai veikliųjų medžiagų,
esančių augalų apsaugos produktuose, keliamus pavojus pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1107/2009 bei suderintą veikliųjų medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą pagal
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius
ECHA, remdamasi pramonės atstovų pranešimais, turi sudaryti ir tvarkyti klasifikavimo ir
ženklinimo inventorių. Apie visas 2010 m. gruodžio 1 d. į rinką pateiktas pavojingas
chemines medžiagas ir visas pagal REACH registruotinas chemines medžiagas (kokios
bebūtų jų pavojingos savybės ar atitinkami terminai) reikėjo pranešti ne vėliau kaip iki
2011 m. sausio 3 d. Iki šio termino ECHA gavo daugiau kaip tris milijonus pranešimų apie
daugiau kaip 100 000 įvairių cheminių medžiagų. 2011 m. buvo gauta dar pusė milijono
pranešimų, o bendras cheminių medžiagų skaičius viršijo 110 000. Planuota, kad pirmoji
inventoriaus versija su visuomenei skirta informacija bus parengta iki gruodžio vidurio.
Tačiau planuotą datą teko nukelti į 2012 m. vasario 13 d.
Skirtingi pranešėjai gali skirtingai klasifikuoti tą pačią cheminę medžiagą. Tokiu atveju
pranešėjai privalo siekti susitarti dėl cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo. ECHA
išnagrinėjo praktines galimybes suvesti tų pačių cheminių medžiagų pranešėjus. Pirmiausia,
prieš kuriant bendrą IT platformą, kuri palengvintų pranešėjų ir registruotojų diskusijas dėl
konkrečios cheminės medžiagos klasifikavimo neatskleidžiant jų tapatybės, nuspręsta
parengti techninę galimybių studiją, atsižvelgiant į tinkamumo, tinkamumo apdoroti ir
saugumo ar konfidencialumo aspektus.
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Prašymai leisti naudoti alternatyvius mišinių sudėtyje esančių cheminių medžiagų
pavadinimus
ECHA taip pat atsako už prašymų leisti naudoti alternatyvius mišinių sudėtyje esančių
cheminių medžiagų pavadinimus tvarkymą pagal CLP reglamento 24 straipsnį. Įmonės gali
prašyti leisti naudoti alternatyvius tam tikrų pavojingų savybių turinčių medžiagų
pavadinimus, kad galėtų apsaugoti konfidencialią verslo informaciją.
2011 m. pradžioje ECHA su valstybių narių atstovais surengė praktinį seminarą, norėdama
geriau suprasti, kaip nacionalinės institucijos tvarkė prašymus suteikti alternatyvius
pavadinimus pagal ankstesnį teisės aktą. ECHA, be kita ko, remdamasi patarimais, parengė
prašymo suteikti alternatyvius pavadinimus mišiniuose esančioms cheminėms medžiagoms
teikimo priemonę, vadovą ir procesą. Priemonė pradėta taikyti 2011 m. rugsėjį.
Viena iš šių paraiškų neatitiko patikros taisyklių, todėl jos nepavyko sėkmingai pateikti iki
2011 m. pabaigos.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai

1. Visus VNKI ir pramonės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo išnagrinėti per teisės aktuose nustatytus terminus, užtikrinant aukštą
mokslinę kokybę.
2. Visas paraiškas dėl alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo naudojimo
išnagrinėti iki teisės aktuose nustatyto termino.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodiklis

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Iki teisės aktuose nustatyto
termino išnagrinėtų pasiūlymų dėl
suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė
vidaus
ataskaita

100 %

Iki teisės aktuose nustatyto
termino išnagrinėtų prašymų dėl
alternatyvaus cheminės medžiagos
pavadinimo naudojimo procentinė
dalis

100 %

Ketvirtinė
vidaus
ataskaita

Netaikoma

VNKI ir RAC pasitenkinimo
suteiktos mokslinės, techninės ir
administracinės paramos kokybe
lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Pagrindiniai rezultatai
 78 dokumentacijų su pasiūlymais dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo atitikties
patikros.
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 Laiku teikiama kokybiška mokslinė pagalba pasiūlymų dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo pranešėjams, RAC ir jo pranešėjams, kad šie parengtų 30 nuomonių, taip
pat aiškinamuosius mokslinius šių pasiūlymų dokumentus.
 Visi pranešimai apie klasifikavimą ir ženklinimą gauti iki 2011 m. sausio 3 d., o per
likusį laiką sėkmingai sutvarkyti ir parengti publikuoti klasifikacijos ir ženklinimo
inventoriuje, kuris pradėjo veikti 2012 m. pradžioje.
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2.5.

5 veiklos sritis. Patarimai ir pagalba rengiant
rekomendacinius dokumentus ir teikiant pagalbos
tarnybos paslaugas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Pagalbos tarnyba
Per pirmuosius metus po pirmosios registracijos bei klasifikavimo ir ženklinimo
terminų suskaičiavus ECHA pagalbos tarnybai užduotus klausimus nustatyta, kad jų
skaičius sumažėjo labiau, nei planuota. 2011 m. ECHA pagalbos tarnyba atsakė į
5 362 klausimus. Vidutinis klausimo nagrinėjimo laikas buvo septynios darbo
dienos, ir į 90 proc. klausimų atsakyta per nustatytą 15 darbo dienų terminą.
2011 m. ECHA pagalbos tarnybai skirtų klausimų sritis išsiplėtė, nes be registracijos
vykdyti ir kiti procesai, pvz., susiję su gaminiuose esančiomis cheminėmis
medžiagomis ir prašymais suteikti alternatyvų pavadinimą mišiniams. Vis dėlto ne
visi su dalykinėmis gaunamų klausimų sritimis susiję lūkesčiai pasiteisino, nes kai
kurie klausimų ECHA pagalbos tarnybai sukėlę projektai buvo atidėti iki 2012 m.,
pvz., tolesnių naudotojų pranešimo internete publikavimas ir viešo klasifikavimo ir
ženklinimo inventoriaus veikimas.
Viena svarbiausių 2011 m. veiklos sričių – nacionalinių REACH ir CLP reglamentų
pagalbos tarnybų tinklas HelpNet. HelpNet padėjo nacionalinėms pagalbos
tarnyboms įgyti pakankamai pajėgumų atsakyti į klausimus dėl įvairių dalykų. Tik
apie 30 atvejų nacionalinės pagalbos tarnybos savo klientus nukreipė į ECHA
pagalbos tarnybą. Nacionalinėms pagalbos tarnyboms buvo naudinga HelpNet vizitų
programa, kuri tęsėsi 2011 m. Vykdant šią programą nacionalinių pagalbos tarnybų
darbuotojams buvo surengti specialūs mokymo kursai, o ECHA pranešėjai aktyviai
rėmė nacionalinius REACH reglamento ir CLP srities renginius.
Rekomendaciniai dokumentai
ECHA sekretoriatas savo per pastaruosius dvejus metus sukaupta patirtimi
pasidalino atnaujintuose rekomendaciniuose dokumentuose teikdamas patarimus
suinteresuotiesiems subjektams ir konsultuodamas juos susijusiais klausimais.
Atlikta patirties, įgytos po pirmųjų registracijos ir pranešimo terminų, bei to, kaip
ja būtų galima pasinaudoti rengiant tolesnius rekomendacinius dokumentus,
analizė. Be to, rekomendaciniai dokumentai publikuoti tris kartus per metus, kad
pramonės atstovai galėtų geriau pasirengti pokyčiams.
Kadangi anksčiau ECHA konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais siekiant
atnaujinti ar apsvarstyti naują rekomendacinį dokumentą ir užsitęsusios diskusijos
moksliniais, techniniais ar politikos klausimais buvo sutrukdžiusios laiku suteikti
patarimus ir pagalbą pramonės atstovams, 2011 m. kovą ECHA valdančioji taryba
patvirtino persvarstytą konsultacijų dėl rekomendacinių dokumentų procesą.
Persvarstyti mechanizmai ECHA leis atnaujinti reikalingas registracijos srities
rekomendacinių dokumentų vietas likus daug laiko iki kito registracijos termino. Šie
mechanizmai agentūrai leis parengti rekomendacinius dokumentus atsižvelgiant į
daugumos nuomonę, jei nepavyktų pasiekti visiško bendro sutarimo.
2011 m. ECHA parengė aukštos kokybės rekomendacinių dokumentų ir užtikrino
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą teikiant patarimus ir pagalbą pramonės
atstovams su REACH ir CLP reglamentais susijusiais klausimais. Nauja procedūra
buvo pamažu įgyvendinta jau pradėtų atnaujintų procesų atveju.
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Kad pramonės atstovai galėtų visą dėmesį skirti savo dokumentacijų rengimui
artėjant REACH reglamento registracijos terminui, antrąjį 2011 m. pusmetį ECHA
sekretoriatas savo iniciatyva atnaujino registravimo ir dalijimosi duomenimis
rekomendacijas. 2011 m. Komisija pateikė galutinius trijų REACH nanomedžiagoms
skirtų įgyvendinimo projektų rezultatus, kurie padėjo ECHA planuoti
nanomedžiagoms skirtų rekomendacijų dėl informacijai keliamų reikalavimų ir
cheminės saugos vertinimo atnaujinimą 2012 m.
Siekdama, kad su rekomendacijomis geriau galėtų susipažinti visi suinteresuotieji
subjektai, ECHA parengė dalinius rekomendacinius dokumentus su penkiais
informaciniais biuleteniais ir dviem glaustomis rekomendacijomis. Daliniais
rekomendaciniais dokumentais siekiama kuo paprasčiau paaiškinti svarbiausią
pagrindinių rekomendacinių dokumentų informaciją. Šie dokumentai pirmiausia
skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Be to, rekomendacijos tapo
lengviau pasiekiamos, nes buvo pertvarkytas tinklalapis, kuriame jos skelbiamos,
esant galimybei supaprastintos pačios rekomendacijos ir suteikta galimybė naudotis
daugiakalbe ECHA REACH ir CLP reglamentų duomenų baze – tai kartu palengvino
vertimą ir leido suderinti svarbiausią REACH reglamento terminiją. Daugelis šių
dokumentų ir interneto puslapių prieinami 22 ES oficialiomis kalbomis.
Mokymas REACH ir CLP klausimais
2011 m. agentūra surengė daugybę įvairių išorės suinteresuotiesiems subjektams
skirtų mokymo renginių įvairiomis temomis, kurias nagrinėja skirtingi ECHA skyriai.
Apie 20 mokymo renginių buvo skirta naujausiems REACH ir CLP reglamentų
klausimų ir ECHA IT priemonių atnaujinimams. Tikslinė auditorija daugiausia buvo
sudaryta iš ES valstybių narių atstovų, pvz., kompetentingų institucijų, nacionalinių
pagalbos tarnybų ir vykdymo institucijų. Pramonės atstovai taip pat pasinaudojo
agentūros kvietimu dalyvauti 2011 m. išorės mokymo renginiuose.
Be asmeninių mokymo renginių – ECHA patalpose Helsinkyje surengtų teminių
praktinių seminarų agentūra taip pat parengė įvairių internetinių seminarų, su
kuriais suinteresuotieji subjektai gali susipažinti ECHA interneto svetainėje jiems
patogiu laiku. Šiuose internetiniuose seminaruose aptartos įvairios temos, pvz., su
tolesnių naudotojų ataskaitomis ir gaminiuose esančiomis medžiagomis susijęs
mokymas, IUCLID naudojimo programa pagrindinių žinių turintiesiems ir
pažengusiems naudotojams.
Su IT priemonėmis susijusiuose mokymo renginiuose daugiausia dėmesio skirta
konkrečios REACH-IT teikimo priemonės tobulinimui. Nacionalinių vykdymo
institucijų instruktoriai buvo pakviesti į birželį pradėjusio veikti RIPE mokymo
sesijas.
Nors teminiai praktiniai seminarai įvairiais moksliniais reguliavimo klausimais buvo
rengiami, kad būtų galima pasikonsultuoti su ekspertais ir suinteresuotaisiais
subjektais kuriant tinkamus metodus konkrečioms reguliavimo institucijos
nustatytoms užduotims įvykdyti, dalijantis žiniomis apie esamą diskusijų padėtį,
praktiniai seminarai taip pat buvo naudingi mokymo aspektu. Praktinių seminarų
klausimai: dalijimasis duomenimis, (Q)SAR, CHESAR priemonės, skirtos CSR
parengti, naujų autorizacijos procesų rengimas.
Galiausiai, kaip minėta šios ataskaitos skyriuje dėl patarimų ir pagalbos, ECHA
nacionalinių pagalbos tarnybų (HelpNet) tinklo veikla neatsiejama nuo praktinio
mokymo renginių, kurių tikslas – nacionalinių pagalbos tarnybų darbuotojus
supažindinti su ECHA IT registracijos priemonėmis.
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Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Teikiant pagalbos tarnybos paslaugas ir rengiant aukštos kokybės
rekomendacinius dokumentus, pramonės atstovams laiku teikti veiksmingą
pagalbą, kad jie galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal REACH ir CLP
reglamentus.
2. Padėti įgyvendinti REACH ir CLP reglamentus ES ar EEE valstybėse narėse
mokant instruktorius.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Iki teisės aktuose nustatyto termino
(vidutiniškai per 15 darbo dienų)
pagalbos tarnybos atsakytų klausimų
procentinė dalis

Ne
mažiau
kaip
75 %

Veiklos tikslų
įgyvendinimo
ataskaita / kas
mėnesį

90 %

Su HelpNet suderintų ir internete
paskelbtų klausimų ir atsakymų naujinių
skaičius 10

Ne
mažiau
kaip 3

Metinė ataskaita

3

Per klausimo pateikėjo nustatytą
laikotarpį ECHA atsakytų klausimų,
kuriuos HelpEx pateikė nacionalinės
pagalbos tarnybos, procentinė dalis

Ne
mažiau
kaip
75 %

Veiklos tikslų
įgyvendinimo
ataskaita / kas
mėnesį

98 %

Pagal planą internete paskelbtų
rekomendacinių dokumentų procentinė
dalis

Ne
mažiau
kaip
75 %

Metinė ataskaita

86 %

Rekomendacijų skaitytojų atsiliepimuose
nurodytas pasitenkinimo lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Pasitenkinimo REACH reglamento
mokymo renginių kokybe lygis

Aukštas

Dalyvių
atsiliepimai /
kasmet

Aukštas

10
Su REACH ir CLP pagalbos tarnybos korespondentais suderinti ir ECHA svetainėje paskelbti keturis
kartus atnaujinti klausimai ir atsakymai. Taip pat penkis kartus atnaujinti klausimai ir atsakymai
paskelbti atsakius į Europos Komisijai perduotus klausimus, be papildomų konsultacijų su HelpNet
valdymo grupe.
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Pagrindiniai rezultatai
Pagalbos tarnyba








Atsakyta į 5 362 klausimus dėl ECHA IT priemonių (IUCLID, CHESAR,
REACH-IT ir duomenų pateikimo) ir REACH reglamento ir CLP reikalavimų.
Nacionalinėms pagalbos tarnyboms pateiktos pastabos dėl 135 HelpNet
užduotų klausimų, susijusių su REACH ir CLP reglamentais.
REACH klausimai ir atsakymai du kartus atnaujinti taikant rašytinę
procedūrą ir tris kartus – Europos Komisijos sprendimu. Klausimai ir
atsakymai apie CLP vieną kartą atnaujinti taikant rašytinę procedūrą.
Surengti du HelpNet valdymo grupės susitikimai, antrasis iš jų – kartu su
pranešimų apie klasifikavimą ir ženklinimą mokymo seminaru apie įvairias
ECHA pateiktų dokumentacijų rūšis. Taip pat surengti du internetiniai
seminarai, skirti tolesnių naudotojų ataskaitoms ir pranešimams apie
gaminiuose esančias chemines medžiagas, bei du IUCLID 5 mokymo
renginiai.
Pagal 2011–2013 m. HelpNet vizitų programą apsilankyta 11 nacionalinių
pagalbos tarnybų.
2011 m. ECHA surengtą suinteresuotųjų subjektų dieną vyko asmeniniai
susitikimai klausimų ir atsakymų tema.

Rekomendaciniai dokumentai
 Paskelbti trys nauji rekomendaciniai dokumentai ir keturiolika atnaujintų
rekomendacinių dokumentų:
o

o

Nauji rekomendaciniai dokumentai:
o Autorizacijos paraiškos rengimo rekomendacijos;
o Socialinės ir ekonominės analizės, pateikiamos kartu su
paraiška autorizacijai gauti, rengimo rekomendacijos;
o Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus.
Atnaujinimai ar klaidų ištaisymai:
o Rekomendacijos dėl gaminiuose esančioms cheminėms
medžiagoms taikomų reikalavimų;
o Rekomendacijos dėl CLP kriterijų (dėl ženklinimo) taikymo;
o Rekomendacijos dėl poveikio vertinimo taikymo srities;
o Registravimo rekomendacijos;
o Rekomendacijos dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir
pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentus;
o Rekomendacijų dėl IR ar CSA A, B ir C dalys ir R2, R3, R4 ir
R5 skyriai;
o Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus;
o CLP kriterijų taikymo rekomendacijos.

 Paskelbti penki informaciniai leidiniai:
o
o

o
o

Rekomendacinis informacinis leidinys dėl gaminiuose esančioms
cheminėms medžiagoms keliamų reikalavimų;
Rekomendacinis informacinis leidinys dėl cheminių medžiagų
identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP
reglamentų reikalavimus;
REACH reglamento informacinis leidinys dėl cheminių medžiagų
vertinimo;
REACH reglamento informacinis leidinys dėl saugos duomenų lapų ir
poveikio scenarijų;
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o

REACH reglamento informacinis leidinys dėl paraiškos autorizacijai
gauti.

 Paskelbti du nauji glausti rekomendacijų dokumentai:
o
o

Rekomendacijos dėl gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms
taikomų reikalavimų;
Glaustos cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms
suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentus gairės.

Mokymas REACH ir CLP klausimais




Surengta daug tikslinėms grupėms skirtų mokymo renginių ir praktinių
seminarų.
ECHA interneto svetainėje surengti šeši tikslinėms grupėms skirti
internetiniai seminarai.
Lankantis pagalbos tarnybose jų darbuotojų prašymu buvo rengiami
mokymo kursai.

7 lentelė. 2011 m. išspręstų klausimų skaičius, procentinė dalis ir vidutinis
sprendimo laikas
Išspręstų
klausimų
skaičius

Proc.

Vidutinis sprendimo laikas
(dienų skaičius)

REACH

1 227

22,9 %

9,6

CLP

192

3,6 %

5,7

IUCLID 5

590

11 %

8

CHESAR

207

3,9 %

10,9

REACH-IT

452

8,4 %

6,4

1 414

26,4 %

2,6

Dokumentų
teikimas

1 280

23,9 %

7,8

Iš viso

5 362

100 %

7,3

Tema

REACH-IT

Naudotojų
valdymas

8 lentelė. HelpEx pateiktos pastabos
ECHA pateiktos pastabos dėl klausimų, kuriuos 2011 m. HelpEx uždavė nacionalinės
pagalbos tarnybos, ir iki klausimų pateikėjo nurodyto termino pateiktų pastabų
skaičius
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Tema

Klausimų,
dėl kurių
pasisakyta,
skaičius

Laiku
pateiktų
pastabų
skaičius

Laiku
pateiktos
pastabos
(proc.)

Vidutinis
darbo
dienų,
kurias buvo
vėluojama
pateikti
pastabas,
skaičius

REACH

100

97

97 %

162,25

310,5

CLP

35

35

100 %

0

0

Iš viso

135

132

98 %

-

-

Ilgiausias
vėlavimo
laikotarpis
darbo
dienomis
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2 ir 3 diagrama. Valstybės, iš kurių gauta daugiausia klausimų

Ne ES šalys (100 %)

ES ir EEE šalys (100 %)

Jungtinės Amerikos
Valstijos
43,28 %

Jungtinė
Karalystė
32,73 %
Vokietija
28,07 %

Nyderlandai
11,38 %

Prancūzija
14,02 %

Italija
13,80 %

Šveicarija
18,28 %
Kinija
15,63 %

Indija
10,94 %
Japonija
11,88 %
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2.6.

6 veiklos sritis. Mokslinės IT priemonės

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
REACH procesams įgyvendinti reikalingos įvairios IT sistemos. Jų tolesnė plėtra ir
techninė priežiūra išliko itin svarbi ECHA veiklai užtikrinti ir 2011 m.
Iki 2011 m. sausio termino REACH-IT buvo sėkmingai sutvarkyta daugiau kaip trys
milijonai pranešimų apie klasifikavimą ir ženklinimą. Nauja 2.2 REACH-IT versija
buvo paskelbta balandžio pradžioje, įskaitant IUCLID 5.3 pritaikymą, migracijos
priemonę ir darbo srauto pagalbos integravimą vertinant reikalavimus dėl
konfidencialumo registracijos dokumentacijose.
Papildomai patobulinti REACH-IT (veikla, planuota iki 2011 m. pabaigos), siekiant
užtikrinti tolesnių naudotojų pranešimų valdymą, labiau automatizuoti veiklą ir kurti
sąsajas su kitomis sistemomis buvo vėluojama dėl sunkumų, kilusių pakeitus
rangovą. Veiksmų imtasi siekiant 2012 m. laiku įgyvendinti šias ir kitas funkcines
galimybes, būtinas, kad būtų laikomasi 2013 m. termino ir pagerėtų darbo srautai.
ECHA, norėdama padėti pramonės atstovams rengti registracijos dokumentacijas,
toliau plėtojo dvi pagrindines sistemas: IUCLID 5 – pagrindinę pramonės atstovams
skirtą priemonę REACH ir CLP reglamentuose numatytoms dokumentacijoms
parengti, ir CHESAR – priemonę, skirtą padėti įmonėms rengti cheminės saugos
vertinimus ir cheminės saugos ataskaitas bei poveikio scenarijus, kurie pridedami
prie saugos duomenų lapų.
IUCLID 5.3 versija paskelbta vasarį, įskaitant OECD suderintų šablonų naujinius,
pagalbą dėl naujų rūšių teikimo procesų (tolesnio naudotojo ataskaitos, pranešimas
apie gaminiuose esančias chemines medžiagas ir paraiškos autorizacijai gauti). 5.4
versija su patobulinimais, kurie susiję su įmonių pavadinimo ir kitos saugos
duomenų lapuose esančios informacijos skelbimu informacijos sklaidos interneto
svetainėje, buvo iš esmės sukurta ir išbandyta, todėl ja bus galima naudotis jau
2012 m.
Su naudotojais pradėtos konsultacijos dėl IUCLID (6) pamažu pasiekė naują etapą,
kuris susijęs su naudotojams keliamų reikalavimų rengimu; jį numatoma
įgyvendinti nuo 2012 m.
Toliau plėtota CHESAR priemonė ir paskelbtos dvi jos versijos. 1.2 versijoje pateikti
poveikio scenarijai, skirti tolesnių naudotojų informacijos teikimui saugos duomenų
lapuose, ir pagalbinė informacija, padedanti parengti išsamią cheminės saugos
ataskaitą (CSR). Plėtojimas tęsėsi ir suintensyvėjo metų pabaigoje, kad iki 2012 m.
vasaros būtų galima atlikti naują svarbią priemonės peržiūrą.
Atlikus įmonės architektūros (EA) tyrimą 2010 m., ECHA savo IT sistemų integraciją
ir duomenų bazių prieinamumą išskyrė kaip pagrindą, siekiant toliau remti
artimiausius jos veiklos procesų pokyčius. Buvo pradėtas projektas (duomenų
integracijos projektas), kurio tikslas – padidinti dokumentacijų ir registracijos
duomenų prieinamumą, paskatinti naudotis ECHA sistemomis VNKI veikloje.
Pirmajame etape VNKI buvo suteikta prieiga prie centralizuotos IUCLID duomenų
bazės, kurioje pateikiamos ECHA gautos registracijos dokumentacijos.
Norėdama suteikti priemones ir informaciją, reikalingas valstybėms narėms vykdant
reikalavimų užtikrinimo veiklą, ECHA sukūrė RIPE portalą, kuriame vykdymo
institucijos gali patikrinti su atitinkamose šalyse registruotomis cheminėmis
medžiagomis susijusią informaciją. Kuriant ir įgyvendinant sistemos architektūrą,
daug dėmesio skirta informacijos saugumui, kad konfidenciali informacija nebūtų
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atskleista netikslinei auditorijai.
Buvo vykdomas ne tik REACH-IT projektas, bet ir jau 2010 m. pradėta Įmonių
informacijos valdymo (ECM) programa, kurios tikslas – iš esmės padėti vykdyti
ECHA veiklos procesus. 2011 m. ECM taikymo sritis buvo išplėsta, kad apimtų su
dokumentacijų vertinimu susijusius darbo procesus (ECM-DEP). Visą programą
numatoma paleisti 2012 m. gegužę. ECM-DEP bus įtraukta į REACH-IT, kad būtų
galima dalytis registracijos duomenimis ir užtikrinti visus ryšius su pramonės
atstovais per centrinį atstovą.
Informacijos sklaidos procesą padeda vykdyti IT automatinės leidybos sistema.
Automatizavimo lygis 2011 m. dar padidėjo. Pertvarkytas portalas, siekiant, kad juo
būtų lengviau naudotis.
Buvo toliau plėtojama klasifikavimo ir ženklinimo pranešimų inventoriaus leidyba.
Techninis diegimas užtruko ilgiau, nei numatyta. Pirmoji programinės įrangos
versija, kurią numatyta išbandyti viduje, parengta metų pabaigoje ir galiausiai šiek
tiek pavėluotai išleista 2012 m. vasarį.
ECHA toliau tobulino vidaus naudojimo reikmėms skirtas priemones – CASPER
(prioritetų nustatymo ir ataskaitų teikimo priemonę) ir ODYSSEY (vertinimo
sprendimų priėmimo paramos priemonę).
2011 m. pradžioje buvo pateikta galutinė gamybinė CASPER versija. Ši priemonė
naudojama atliekant pirmiausiai vertintinų dokumentacijų atranką, teikiant
statistikos duomenis įvairiais tikslais, įskaitant ataskaitas, numatytas 117
straipsnyje, ir rengiant CoRAP sąrašą. Priemonė tobulinta visus metus.
Pirmoji mokslinės dokumentacijos vertinimo srities sprendimus priimti padedančios
sistemos ODYSSEY versija buvo pradėta rengti 2011 m. vasarį. Vėliau buvo išleistos
trys šiek tiek pakeistos versijos. Metų pabaigoje atlikta naudotojų apklausa parodė,
kad sistema buvo sėkmingai naudojama pirmiausia atitikties patikroms atlikti. Taip
pat pastebėta, kad vertinimo laikas trumpėja. Sistema daugiausia padėjo stebėti
sprendimų priėmimo procesą ir vadovauti sprendimus pagrindžiančių dokumentų
rengimo procesui.
Parengiamieji darbai prasidėjo pagal paslaugų sutartį su Europos Komisija, norint
įvertinti su naujuoju Biocidų reglamentu susijusius veiklos procesus. Atliekant
analizę daugiausia dėmesio skirta IT priemonėms, kurių reikia biocidinių produktų
registrui (R4BP) pritaikyti ir įgyvendinti, kuris ECHA atžvilgiu pradės veikti
įsigaliojus reglamentui, kaip planuojama – 2013 m. rugsėjį.
ECHA taip pat padėjo Komisijai atlikti tyrimą, kuriuo siekta ištirti informacinių
sistemų paramos reikalavimus naujiems ECHA numatytiems uždaviniams pagal
naujos redakcijos PIC reglamentą vykdyti.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. ECHA priima ir sėkmingai tvarko visas registracijos dokumentacijas bei
klasifikavimo ir ženklinimo pranešimus. Tam naudojama tinkamai veikianti ir
atnaujinta REACH-IT priemonė.
2. Specialios IT priemonės (IUCLID5, klasifikavimo ir ženklinimo pateikimo
priemonės ir CHESAR), naudotojo vadovai ir praktiniai seminarai veiksmingai
padėjo registruotojams parengti savo dokumentacijas ir įvykdyti teisės
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aktuose nustatytus įsipareigojimus.
3. Pažangi patikros priemonė (CASPER) ir pagalbos priimant sprendimus
sistema (ODYSSEY) yra labai veiksmingos priemonės, padedančios ECHA
pasiekti tikslą atlikti ne mažiau kaip 5 proc. kiekvienos kiekio tonomis grupės
cheminių medžiagų atitikties patikrą.
Veiklos rodikliai ir tikslai
2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Projekto sėkmės rodiklis laiko, biudžeto
ir taikymo srities požiūriu

80 %

Kiekvienas
projektas
vertinamas kaip
veiklos užbaigimo
dalis. Tolesnių
veiksmų
ataskaitų
santraukos
rengiamos kas
ketvirtį.

77 %

Išorės naudotojų pasitenkinimo IT
priemonėmis (IUCLID, REACH-IT,
CHESAR ir RIPE) lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Rodikliai

Pagrindiniai rezultatai
REACH-IT


REACH-IT visus metus sėkmingai padėjo registruotojams ir ECHA tvarkyti
gaunamas dokumentacijas.
 Sistema buvo atnaujinta siekiant prisitaikyti prie IUCLID pokyčių ir padėti
vertinti registracijos dokumentacijose pateikiamus reikalavimus dėl
konfidencialumo.
Informacijos sklaidos svetainė


Iki metų pabaigos buvo paskelbta pagrindinių registruotojų ir narių
registracijos dokumentacijų informacija.
 Informacijos sklaidos svetainės skyrius buvo susietas su eChem portalu, kad
informacijos paiešką būtų galima atlikti abiejose sistemose.
 Pataisytoje ECHA svetainėje sudaryta galimybė ieškoti preliminarios
registracijos ir registracijos dokumentacijose, taip pat pasiūlymuose atlikti
bandymus pateikiamos informacijos.
IUCLID 5



Atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų poreikius, patobulintos sistemos
funkcijos, taip pat kelis kartus atnaujinti OECD suderintieji šablonai.
Įdiegtos naujos funkcinės galimybės naujų rūšių dokumentacijoms pagal
REACH reglamentą, pvz., tolesnio naudotojo ataskaitai, pranešimui apie
gaminiuose esančias chemines medžiagas ir paraiškai autorizacijai gauti,
rengti.

RIPE


Pateiktas pirmasis valstybių narių vykdymo institucijoms skirto portalo
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variantas.
Dokumentų valdymo sistema



Visus metus buvo teikiama pagalba SVHC proceso klausimais.
Pagalbos teikimo vykdant dokumentacijos vertinimą etapą pakeitė bandymų
etapas.
CHESAR


Įdiegta nauja funkcinė galimybė, leidžianti rengti poveikio scenarijus ir apie
juos pranešti naudotojams bei suteikianti galimybę parengti išsamią CSR.
CASPER


Pateikta galutinė gamybinė duomenų saugojimo ir ataskaitų teikimo
priemonės versija. Ši priemonė naudojama atliekant pirmiausia vertintinų
dokumentacijų atranką, teikiant informaciją kitoms sistemoms, rengiant
CoRAP sąrašą ir pranešant apie poreikius, pvz., numatytus REACH
reglamento 117 straipsnyje.
ODYSSEY


Sukurta mokslinė dokumentacijos vertinimo sprendimus priimti padedanti
sistema; naudotojai jau pradėjo ja naudotis. Pastebėta, kad vertinimo laikas
sutrumpėjo.
Bendrieji klausimai


remiantis įmonės architektūros tyrimu, sukurtas duomenų integravimo
projektas siekiant pagerinti duomenų ir taikomųjų programų susiejimą ir
suteikti agentūrai ir VNKI prieigą prie duomenų bei geresnę galimybę jais
naudotis.
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2.7.

7 veiklos sritis. Moksliniai ir techniniai patarimai ES
institucijoms ir įstaigoms

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Laikydamasi REACH reglamente nustatytų reikalavimų, ECHA pateikė savo pirmąją
penkerių metų ataskaitą pagal REACH reglamento 117 straipsnio 2 dalį dėl REACH ir
CLP reglamentų veikimo. Taip pat parengta pirmoji trejų metų ataskaita pagal 117
straipsnio 3 dalį dėl bandymų, kuriems nenaudojami gyvūnai, metodų ir strategijų
įgyvendinimo ir naudojimo. Abi ataskaitos pateiktos Komisijai ir paviešintos
skaidrumo tikslais.
Toliau bendradarbiauta su valstybėmis narėmis rengiant REACH ir klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo kompetentingų institucijų (CARACAL) susitikimus, kurie yra
pagrindinė informavimo ir konsultavimosi su VNKI platforma.
ECHA dalyvavo atliekant in vitro bandymų metodų reguliavimo svarbos preliminarų
vertinimą (PARERE), kurį inicijavo Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centras
(ECVAM). Šis darbas padės pastangas, kurios įdedamos kuriant alternatyvius
metodus, nukreipti į svarbiausias priežiūros veiklos sritis.
2011 m. ECHA atidžiai stebėjo, kaip rengiami nanomedžiagoms skirti REACH
įgyvendinimo projektai (RIP-oN). Pirmiausia stebėta RIP-oN 2 projekto dėl
informacijai keliamų reikalavimų ir RIP-oN 3 projekto dėl poveikio ir rizikos
apibūdinimo eiga. Ankstesniais metais jau buvo pateiktos pastabos bei įvertintas
indėlis rengiant RIP-oN 1 ataskaitą dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir
susijusius konkrečių pavyzdžių tyrimus. Lapkričio pradžioje RIP-oN projekto
ataskaitos buvo perduotos ECHA, kad ši į jas galėtų atsižvelgti netolimoje ateityje
atnaujindama rekomendacijas. Lapkritį pasiekta svarbi pažanga – Europos Komisijai
priėmė rekomendaciją dėl nanomedžiagų apibrėžties, kuria dabar galima remtis
reguliavimo tikslais. Be to, ECHA padėjo Komisijai surinkti informaciją apie
nanomedžiagų rūšis ir naudojimo būdus. Informacija apėmė saugos aspektus, apie
kuriuos pranešė chemijos įmonės savo registracijos dokumentacijose, pateiktose
pagal REACH reglamentą, arba pranešimuose klasifikavimo ir ženklinimo
inventoriui, teikiamuose pagal CLP reglamentą. Galiausiai ECHA kartu su Jungtinio
tyrimų centro (JTC) generaliniu direktoratu pradėjo vertinti informaciją apie
nanomedžiagas, pateikiamą registracijos ir pranešimų dokumentacijose (kuriose
pateikiama informacija apie nanomedžiagas), ir iš to 2012 m. pradžioje turi padaryti
išvadą dėl REACH reglamente nustatytų nanomedžiagoms taikomų reikalavimų
tinkamumo.
ECHA prisidėjo prie tolesnio OECD bandymų gairių tobulinimo, norėdama užtikrinti,
kad bandymų metodai būtų kuriami ir atnaujinami remiantis naujausiomis mokslo
žiniomis ir kartu vengiant nereikalingų bandymų su gyvūnais. 2011 m. prioritetas
suteiktas genotoksiškumui, bandymams in vitro (pvz., dėl odos ir akių dirginimo ar
ėsdinimo ir jautrinimo), toksiškumui reprodukcijai, pirmiausia – išplėstiniam
toksiškumo vienos kartos reprodukcijai tyrimui, endokrininę sistemą ardančioms
medžiagoms, ekotoksiškumui (vandens, nuosėdų, dirvos) ir bioakumuliacijai.
ECHA, norėdama padėti registruotojams ir tolesniems naudotojams (i) veiksmingai
atlikti cheminės saugos vertinimus (CSA), gauti kokybiškas cheminės saugos
ataskaitas (CSR) ir (ii) nustatyti veiksmingus ryšių dėl saugaus cheminių medžiagų
naudojimo tiekimo grandinėje mechanizmus, sukūrė vidinę CSA plėtros programą.
Kokybiška informacija CSR ir išplėstiniuose saugos duomenų lapuose yra ne tik
naudinga pramonės atstovams, bet taip pat ECHA ir valstybėms narėms,
įgyvendinančioms REACH reglamente po registracijos numatytus procesus, pvz.,
vertinimą, autorizavimą ir apribojimą. Vienas iš pagrindinių 2011 m. pasiekimų –
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ECHA ir suinteresuotųjų subjektų keitimosi informacija apie poveikio scenarijus
tinklo (ENES) įkūrimas, siekiant suderinti visų šios srities dalyvių lūkesčius.
Bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais, ECHA taip pat nustatė, kokios
informacijos trūksta, kad tolesni naudotojai galėtų suprasti iš tiekėjų gaunamus
poveikio scenarijus, ir siekdama jiems padėti, parengė pirmuosius leidinius. Kitas
svarbus pasiekimas – IUCLID (5.4 versijos) atnaujinimui taikomų reikalavimų
nustatymas, kad būtų galima padėti registruotojams teikti ataskaitas ar išvadas iš
pavojaus vertinimo dėl nustatytų naudojimo būdų, saugių naudojimo sąlygų ir su
tuo susijusių poveikio vertinimų.
Galiausiai per antrąjį pasiūlymo dėl naujojo Biocidų reglamento svarstymą ECHA
Komisijai suteikė techninių patarimų. Atliktas planavimas ir pirminis pasirengimas.
Atsižvelgdama į siūlomame reglamente ECHA numatomus ateities uždavinius,
Komisija skyrė atskirą finansavimą, kad ECHA būtų pasirengusi šiuos uždavinius
vykdyti nuo numatomos reglamento taikymo datos (2013 m. rugsėjo 1 d.). Išsamiai
pradėtos planuoti procedūros ir darbo srautai, įsteigtas numatytas Biocidinių
produktų komitetas ir koordinacinė grupė, diegiamos IT priemonių, rekomendacijos
ir priimami darbuotojai.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. ECHA turi padidinti savo gebėjimus teikti mokslinius ir techninius
patarimus cheminių medžiagų saugos, nanomedžiagų ir bandymų metodų
klausimais.
2. ECHA turi laiku teikti kokybiškas ataskaitas, kurios padėtų Komisijai
vertinti ir didinti REACH reglamento veiksmingumą bei skatinti galimybę
taikyti bandymų, kuriems nenaudojami gyvūnai, metodus (117 straipsnis).
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodiklis

2011 m. tikslas

Patikros
priemonės
ir
dažnumas

Pasitenkinimo Komisijai
suteikiamos mokslinės, techninės
ir administracinės paramos
kokybe lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

REACH reglamento 117
straipsnyje numatytų ataskaitų
teikimas laiku

2011 m. birželio
1 d.

Vidaus
ataskaita

Atlikta

2011 m.
rezultatai

Pagrindiniai rezultatai
 117 straipsnyje numatytos ataskaitos dėl REACH ir CLP reglamentų veikimo
bei bandymų, kuriems nenaudojami gyvūnai, metodų ir strategijų
įgyvendinimo ir naudojimo pateiktos laiku.
 Mokslinis ir techninis indėlis į Europos Komisijos veiklą, siekiant prisidėti prie
Biocidų reglamento teisėkūros procedūros, įskaitant peržiūrėtą finansinę
pažymą ir Komisijos parengtas įgyvendinimo taisykles.
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 Pradėti parengiamieji darbai, susiję su visomis ECHA pagal naująjį Biocidų
reglamentą numatytomis užduotimis, įskaitant darbo srautų, IT priemonių
rengimą ir Biocidinių produktų komiteto įsteigimą.
 Užmegzti santykiai su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais,
nuolat teikiamos ataskaitos per esamus forumus, pvz., biocidų
kompetentingos institucijos susitikimus ir tarptautinius susitikimus.
 Surengtas pirmasis ENES susitikimas.
 Išleisti poveikio scenarijaus pavyzdžiai, skirti profesionaliam ir vartotojų
cheminės medžiagos naudojimui apibrėžti.
 Prisidėta rengiant IUCLID 5.4 specifikacijas.
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3.

ECHA PADALINIAI IR PAGALBINĖ VEIKLA

3.1.

8 veiklos sritis. Komitetai ir forumas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
2011-ieji ECHA komitetams buvo dar vieni intensyvaus darbo metai. Darbo krūvis
palyginti su praėjusiais metais išaugo ir forume, nes pradėjo veikti dauguma REACH
ir CLP reglamentuose numatytų procesų. Metų pradžioje pasibaigė daugelio
komitetų veiklos pradžioje paskirtų narių kadencija, todėl buvo įgyvendinta svarbi
atnaujinimo ir pakeitimo programa. Viskas vyko sklandžiai ir buvo atnaujinta
pakankamai narysčių, kad darbai šiuo svarbiu laiku tęstųsi. Toliau išsamiau
pristatoma kiekvieno komiteto veikla.
Valstybių narių komitetas (MSC)
2011 m. MSC surengė šešis plenarinius posėdžius, keletą kompensacinių darbo
grupių susitikimų kartu su plenariniais posėdžiais ir daugybę vaizdo konferencijų.
Kaip ir tikėtasi, komiteto darbo krūvis 2011 m. išaugo, tačiau dėl visų
dokumentacijų pagal vertinimo ir autorizacijos procesus buvo susitarta per teisės
aktų nustatytus terminus; dokumentacijos buvo kokybiškos ir dėl daugelio jų
susitarta vienbalsiai.
MSC vienbalsiai susitarė dėl 19 cheminių medžiagų priskyrimo prie itin didelį
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC), kurios vėliau buvo įtrauktos į
kandidatinį sąrašą. Komitetas pirmą kartą dėl lygiaverčio rimto poveikio prie SVHC
medžiagų priskyrė endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pasižyminčią
medžiagą (4-tert-oktilfenolį) (REACH reglamento 57 straipsnio f punktas).
MSC taip pat 2011 m. gruodį balsų dauguma priėmė nuomonę dėl trečiosios ECHA
rekomendacijos projekto dėl cheminių medžiagų, pirmiausia įtrauktinų į XIV priedą,
nustatymo, todėl ECHA Europos Komisijai galėjo pateikti rekomendaciją dėl 13
cheminių medžiagų.
MSC vienbalsiai susitarė dėl 32 ECHA atitikties patikros sprendimų dėl registracijos
dokumentacijų projektų ir dėl 19 sprendimų dėl pasiūlymo atlikti bandymus
projektų. Kitais dviem pasiūlymų atlikti bandymus atvejais (kada buvo pasiūlytas
toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai bandymas) MSC daugiausia dėl teisinio
neužtikrintumo nepavyko pasiekti vienbalsio sutarimo. Pagal teisės aktuose
nustatytus reikalavimus išsami dokumentacija buvo pateikta Komisijai, kad ji
priimtų tolesnius sprendimus.
2011 m. pradžioje atnaujinus darbines MSC dokumentacijų vertinimo procedūras,
nuolatinių suinteresuotųjų subjektų stebėtojai ir registruotojai galėjo stebėti
pirmąsias dokumentacijų vertinimui skirtas MSC diskusijas. 2011 m. 15
registruotojų pasinaudojo šia galimybe ir dalyvavo priimant komitetų sprendimus.
Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. buvo pradėtas cheminių medžiagų vertinimo
procesas, komitetas taip pat pradėjo parengiamąją veiklą nuomonei dėl
koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (CoRAP) parengti. Tikimasi, kad MSC
nuomonę dėl ECHA CoRAP projekto priims 2012 m. vasarį.
Rizikos vertinimo komitetas (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės
komitetas (SEAC)
2011 m. RAC susitiko penkis, o SEAC – keturis kartus. Du iš šių posėdžių vyko
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vienu metu, siekiant užtikrinti nuoseklų abiejų komitetų nuomonių priėmimo
procesą. Tikimasi, kad abu komitetai dar labiau sąveikaus ateityje.
2011 m. RAC daug veiksmingiau tvarkė pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo, nepaisant to, kad keletas dokumentacijų, susijusių su konkrečiu
kancerogeniškumu ar mutageniškumu ir toksiškumu reprodukcijai, buvo išties
sudėtingos. Šį didesnį veiksmingumą rodo tai, kad RAC, palyginti su 2010 m.,
priėmė dvigubai daugiau nuomonių dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo. Per
RAC diskusijas daugiausia dėmesio skirta 39 klasifikavimo ir ženklinimo
pasiūlymams, o nuomonė priimta dėl 30 pasiūlymų. Vis dėlto RAC taikoma
suderinto klasifikavimo ir ženklinimo tvarkymo procedūra šiuo metu persvarstoma,
siekiant rasti daugiau būdų procesui patobulinti.
Buvo išnagrinėti du palyginti sudėtingi Komisijos prašymai 11 : pirmuoju atveju buvo
prašoma pateikti nuomonę dėl siūlomo suderinto epoksikonazolio klasifikavimo, o
antruoju atveju – pateikti nuomonę dėl siūlomo suderinto galio arsenido
klasifikavimo, atsižvelgiant į jo kancerogeniškumą.
Papildoma RAC veikla vykdyta atsižvelgiant į reikalavimą bendradarbiauti su kitais
ES komitetais ir institucijomis, dirbančiomis rizikos vertinimo srityje. Augalų
apsaugos produktuose (AAP) esančių veikliųjų medžiagų CLH dokumentacijos yra
pagrįstos dokumentacijomis, kurias išnagrinėjo ECHA nepriklausančios rizikos
vertinimo institucijos. 2011 m. pradėta bendradarbiauti su Europos maisto saugos
agentūra (EFSA), kad būtų galima koordinuoti AAP veikliųjų medžiagų CMR savybių
identifikavimą. Bendradarbiavimą reikės tęsti 2012 m.
2011 m. pirmą kartą pradėtas praktinis abiejų komitetų tarpusavio
bendradarbiavimas priimant pirmąsias RAC ir SEAC nuomones dėl šių apribojimo
pasiūlymų: dimetilfumarato, švino ir jo junginių juvelyriniuose dirbiniuose,
gyvsidabrio matavimo prietaisuose ir fenilgyvsidabrio junginių. Pradėtas nagrinėti
Danijos pasiūlymas pagal XV priedą dėl keturių klasifikuotų ftalatų (DIBP, DBP, BBP
ir DEHP). Tikimasi, kad RAC ir SEAC savo nuomones priims 2012 m. Atsižvelgdami į
pirmųjų apribojimo dokumentacijų tvarkymo metu įgytą patirtį RAC ir SEAC kartu
su ECHA sekretoriatu pradėjo komitetų apribojimo pasiūlymų tvarkymo peržiūrą,
kurią numatoma baigti 2012 m.
RAC ir SEAC tęsė parengiamąją veiklą dėl paraiškų autorizacijai gauti tvarkymo.
Šiai veiklai priskiriama RAC ir SEAC narių gebėjimų didinimas (pvz., informacijos
sesijos ir mokymas). Parengiamąją veiklą numatoma tęsti 2012 m., nes tikimasi,
kad pirmosios paraiškos dėl autorizacijos bus pateiktos antrąjį 2012 m. pusmetį.
Tikslas – būti pasirengusiems Komisijai pateikti daug kokybiškų mokslinių nuomonių
per kuo trumpesnį laiką.
Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas
Forumas 2011 m. surengė du plenarinius posėdžius ir dešimt darbo grupių
susitikimų. Jis taip pat, siekdamas stiprinti ryšius su suinteresuotaisiais subjektais,
surengė jiems skirtą praktinį seminarą. Forumas taip pat parengė ir išleido
ataskaitą dėl savo pirmojo suderinto preliminarios registracijos, registracijos ir
saugos duomenų lapo reikalavimų vykdymo projekto pratęsimo etapo (pirmenybė
teikiama taisyklei „nėra duomenų – nėra rinkos“). Forumas pradėjo įgyvendinti
antrą suderintą 2011–2012 m. projektą, skirtą mišinių ruošėjams, kurie yra tiekimo
grandinės pirmojo lygmens tolesni naudotojai. Be to, buvo susitarta dėl trečiojo
suderinto vykdymo projekto, daugiausia skirto registracijai, vieninteliams atstovams
ir bendradarbiavimui su muitine.
11

REACH reglamento 77 straipsnio 3 dalies c punktas.
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Veiksmingas, suderintas ir vienodas vykdymas visoje ES yra itin svarbus REACH ir
CLP reglamentų patikimumui ir sėkmei užtikrinti. Dėl šios priežasties forumas
patikslino ECHA, valstybių narių kompetentingų institucijų (VNKI) ir nacionalinių
vykdymo institucijų (NEA) tarpusavio ryšius, kad galėtų išdėstyti savo poziciją dėl
ryšių kanalų bei ECHA, VNKI ir NEA užduočių ir darbo procedūrų pasidalijimo, nes
tai yra svarbu siekiant užtikrinti REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą. Buvo
pradėtas bandomasis projektas, kuriuo norima sukaupti ryšių kanalų, susijusių
atstovais ir PPORD, patirties.
Kadangi neteisingas cheminės medžiagos užregistravimas kaip izoliuotos tarpinės
medžiagos gali turėti didelę įtaką siekiant REACH reglamente nustatytų tikslų (pvz.,
svarbi saugumo informacija ir atitinkamos rizikos valdymo priemonės), keletas
nacionalinių vykdymo institucijų suvienijo jėgas ir pradėjo bandomąjį tarpinėms
medžiagoms skirtą projektą. Vykdant šį projektą atsižvelgiama į ECHA įgytą tarpinio
registracijos dokumentų statuso tikrinimo patirtį.
2011 m. forumo darbo grupė dalyvavo bandant, kaip veikia REACH informacijos
vykdymo portalas (RIPE) – IT priemonė, kuri valstybių narių inspektoriams leis
susipažinti su ECHA pateiktų dokumentų duomenimis. Pirmąją šios priemonės
versiją ECHA parengė 2011 m. birželį, o iki 2011 m. gruodžio ji buvo keturis kartus
atnaujinta įdiegiant naujas funkcijas ir rengiant ataskaitas.
Be to, forumas išleido dokumentą, kuriame aptariami būtiniausi REACH ir CLP
reglamentuose nustatytiems patikrinimams taikomi kriterijai, ir susitarė dėl
pagrindinių bendradarbiavimo su muitinės institucijomis procedūrų. Forumas priėmė
savo 2011–2013 m. darbo programą ir bendrą šabloną, pagal kurį valstybės narės
turi teikti ataskaitas apie oficialių kontrolės ir kitų vykdymo priemonių pagal CLP
reglamento 46 straipsnio 2 dalį įgyvendinimo rezultatus. Forumas taip pat
konsultavo RAC ir SEAC, ECHA sekretoriatą ir Europos Komisiją dėl penkių
pasiūlymų, susijusių su cheminių medžiagų apribojimu, įgyvendinimo.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Sekretoriatas turi veiksmingai ir efektyviai prisidėti prie komitetų darbo, kad
šie galėtų:
 laikytis teisės aktuose nustatytų terminų;
 teikti kokybiškas mokslines ir technines nuomones ir susitarimus,
padedančius priimti skaidrius galutinius sprendimus ir kartu užtikrinti
reikalingą konfidencialumą.
2. Sekretoriatas turi veiksmingai ir efektyviai padėti vykdyti forumo veiklą, kad
šis galėtų skaidriai, bet užtikrindamas reikiamą konfidencialumą, pagerinti ir
suderinti REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo priežiūrą ES ir EEE
valstybėse narėse.
3. Keičiantis informacija ir koordinuojant abi šalis dominančią veiklą turi būti
siekiama, kad kitų Bendrijos institucijų mokslo komitetai nesusidarytų
prieštaringos nuomonės.
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Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Laiku parengtų nuomonių ir (arba)
susitarimų procentinė dalis

100 %

Metinė vidaus
ataskaita

100 %

Vienbalsiai priimtų MSC susitarimų
procentinė dalis

Ne mažiau
kaip 80 %

Metinė vidaus
ataskaita

97 %

Suderintų komiteto nuomonių procentinė
dalis

Ne mažiau
kaip 70 %

Metinė vidaus
ataskaita

100 %

Komiteto nuomonių įtraukimo priimant
galutinį Europos Komisijos sprendimą lygis

Aukštas

Metinė vidaus
ataskaita

Aukštas

Valstybių narių įgyvendinimo institucijų ir
ECHA suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai
dėl forumo veiklos naudingumo

Teigiami

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Narių ir kitų dalyvių pasitenkinimo parama
(įskaitant mokymą ir vadovavimą), kurią
ECHA teikia komitetams ir forumui, lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Suinteresuotųjų subjektų, kompetentingų
institucijų ir komitetų narių pasitenkinimo
bendru komitetų procesų ir forumo veiklos
rezultatų skaidrumu ir skelbimu lygis

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Prieštaringų nuomonių susidarymas kitų ES
institucijų mokslo komitetuose

Tik gerai
pagrįstais
atvejais

Vidaus
vertinimo
ataskaita

Nėra

Pagrindiniai rezultatai
Valstybių narių komitetas






MSC pateikta 19 pasiūlymų dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių
medžiagų (SVHC); susitarta visas įtraukti į kandidatinį sąrašą.
2011 m. gruodžio 19 d. priimta nuomonė dėl ECHA rekomendacijos dėl
prioritetinių cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo įtraukimo į XIV priedą
(autorizacijos sąrašą).
Vienbalsiai priimti sprendimai dėl sprendimų projektų dėl 32 atitikties patikrų
ir 19 sprendimų projektų dėl pasiūlymų atlikti bandymus.
Europos Komisijai išsiųsti sprendimų projektai, skirti dviem pasiūlymams
atlikti bandymus dėl toksiškumo antros kartos reprodukcijai, nes nepavyko
pasiekti vienbalsio susitarimo šiuo klausimu.
MSC sekretoriatas surengė vieną 57 straipsnio f punkte nustatytiems
atvejams skirtą praktinį seminarą.
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Rizikos vertinimo komitetas









Priimtos keturios RAC nuomonės dėl apribojimo pasiūlymų.
RAC priėmė 30 nuomonių (32 dokumentacijose) dėl suderinto cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo.
Aptarti 39 pasiūlymai dėl suderinto cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo.
Atliktos 87 dokumentacijų dėl suderinto cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo atitikties patikros.
RAC susitarė dėl naujos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijų
atitikties patikros sistemos, keičiančios RAC atitikties patikros darbo tvarką.
RAC priėmė dvi nuomones dėl 77 straipsnio 3 dalies c punkte numatytų
įgaliojimų.
Jungtinis praktinis seminaras su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis dėl
procedūrinių nuomonės dėl suderintų klasifikavimo ir ženklinimo
dokumentacijų Klasifikavimo ir ženklinimo link rengimo aspektų.
Jungtinis praktinis seminaras su Europos Komisija, EFSA ir valstybėmis
narėmis dėl suderinto augalų apsaugos produktų klasifikavimo ir ženklinimo.

Socialinės ir ekonominės analizės komitetas



Priimtos keturios SEAC nuomonės dėl apribojimo pasiūlymų.
Jungtinis praktinis SEAC ir RAC seminaras dėl poveikio vertinimo (rizikos
vertinimo, atliekant socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą, tobulinimas).

Forumas









Surengtas vienas suinteresuotiesiems subjektams skirtas praktinis
seminaras, vienas CLP reglamento instruktoriams skirtas mokymo renginys,
vienas REF-2 projekto nacionaliniams koordinatoriams skirtas mokymo
renginys ir vienas RIPE mokymo renginys, skirtas valstybių narių RIPE
administratoriams ir atskiriems kontaktiniams asmenims.
Parengta galutinė forumo REACH-EN-FORCE-1 projekto ataskaita,
atsižvelgiant į pirmojo REACH reglamente nustatyto termino laikymąsi.
Parengtas forumo dokumentas dėl REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo
strategijos (atnaujinimas).
Parengtas forumo dokumentas dėl būtiniausių REACH ir CLP reglamentuose
nustatytų patikrų kriterijų (atnaujinimas).
Parengtas forumo vadovas dėl galimybės įgyvendinti apribojimus.
Parengtos penkios patarimų dėl galimybės įgyvendinti siūlomus apribojimus
ataskaitos.
ECHA, padedama forumo, parengė RIPE ir keletą kitų papildomų versijų.
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7 lentelė. Komitetų priimti sprendimai, nuomonės ir susitarimai 12

Susitarimai
dėl SVHC

Nuomonės
dėl
apribojimų

Nuomonė dėl
rekomendaci
jos, skirtos
XIV priedui,
projekto

Nuomonės
dėl suderinto
klasifikavimo
ir ženklinimo

Susitarimai
dėl
pasiūlymų
atlikti
bandymus

Susitarimai
dėl
atitikties
patikrų

Nuomonės
pagal 77
straipsnio 3
dalies c
punktą 13

MSC

19

Netaikoma

1

Netaikoma

19

32

Netaikoma

RAC

Netaikoma

4 (5)

Netaikoma

30 (32)

Netaikoma

Netaikoma

2

SEAC

Netaikoma

4 (5)

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

0

12

Skliaustuose įrašytas gautų dokumentacijų skaičius.
REACH reglamento 77 straipsnio 3 dalies c punktas: „Komitetai atlieka tokias pareigas: <…>
vykdomojo direktoriaus prašymu rengia nuomonę apie visus kitus cheminių medžiagų - atskirų ir esančių
preparatų ar gaminių sudėtyje, saugos aspektus.“
13
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3.2.

9 veiklos sritis. Apeliacinė komisija

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
2011 m. Apeliacinė komisija pirmą kartą turėjo galimybę nagrinėti apeliacinius
skundus, kurie perėjo visą apskundimo procesą, ir priimti daugiau sprendimų
(galutinių ir procedūrinių). Apeliacinių skundų buvo mažiau, nei tikėtasi. Šešių bylų
nagrinėjimas baigtas priėmus galutinį sprendimą; Komisija taip pat priėmė 10 kitų
procedūrinių sprendimų. 2011 m. pateiktuose apeliaciniuose skunduose buvo
ginčijami įvairūs ECHA sprendimai, įskaitant registracijos dokumentų atmetimą,
reikalavimus dalytis duomenimis ir registracijos dokumentacijų vertinimą. Apskritai
išnagrinėtos apeliacinės bylos buvo labai skirtingos ir pasirodė sudėtingesnės, nei
tikėtasi, tiek keliamų teisinių ir mokslinių klausimų, tiek reikalingų procedūrinių
priemonių požiūriu.
Apeliacinė komisija 2011 m. išleido savo pirmuosius du galutinius sprendimus
apeliacinėse bylose, kurios perėjo visą apskundimo procesą. Abiejuose galutiniuose
sprendimuose dėl registracijos dokumentų atmetimo, iš kurių vienas buvo palankus
apeliantui, o kitas – agentūrai, buvo keliami principiniai ir suinteresuotiesiems
subjektams svarbūs klausimai; pavyzdžiui, dėl tinkamo administravimo būtinybės ir
konkrečiai dėl reikalavimo ECHA aiškiai bendrauti su registruotojais. Su visais
galutiniais sprendimais galima susipažinti ECHA interneto svetainėje.
Kitas dvi apeliacines bylas apeliantas atsiėmė, o dar dvi apeliantas atsiėmė ECHA
vykdomajam direktoriui ištaisius skundžiamą sprendimą. Kol buvo atsiimtas vienas
apeliacinis skundas, buvo įdėta daug pastangų, siekiant įvertinti keliamus klausimus
ir išnagrinėti bylą. Pavyzdžiui, komisijos pirmininkas priėmė keletą sprendimų dėl
konfidencialumo; buvo imtasi procedūrinių priemonių ir bylos išnagrinėtos iš esmės.
Tai, kad šios bylos neperėjo viso apeliacinio proceso, laikytina teigiamu dalyku,
rodančiu, kad apeliacinis procesas veikia tinkamai ir gina šalių interesus, ne tik kai
byla yra nagrinėjama apeliacinėje komisijoje, bet ir kai agentūrai suteikiama
galimybė persvarstyti savo sprendimus ir prireikus juos ištaisyti.
10 procedūrinių sprendimų buvo susiję su konfidencialumo prašymais, prašymais
imtis veiksmų, prašymu pakeisti bylos kalbą ir prašymu ištaisyti. Šiuose
sprendimuose aptariamų klausimų įvairovė ir sudėtingumas itin padėjo Apeliacinei
komisijai įsitikinti, kad nustatytos procedūros veikia tinkamai.
Įvairių konfidencialumo reikalavimų ir prašymų leisti imtis veiksmų nagrinėjimas,
taip pat veiksmai po tokių prašymo pasirodė itin sudėtingi, ne tik dėl tokių
reikalavimų ir prašymų skaičiaus, bet ir dėl keliamų klausimų sudėtingumo. Ši ir
būsima patirtis nagrinėjant naujas apeliacines bylas ir įvairius klausimus dar labiau
padės tobulinti darbo metodus ateityje.
Apeliacinė komisija įdiegė sistemas (pvz., darbo metodus, procesus, formas ir IT
sistemas), kad galėtų padėti veiksmingai tvarkyti apeliacines bylas; taip pat pavyko
užtikrinti gerą sąveiką su suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant gerinti abipusį
bendravimą su pakaitiniais ir papildomais Apeliacinės komisijos nariais, buvo
įdiegtos ryšių sistemos.
Įdėta daug pastangų suinteresuotųjų subjektų informuotumui apie galimybę teikti
apeliacinius skundus ir apskundimo procedūrą didinti. Apeliacinė komisija aktyviai
bendradarbiavo su kitais ECHA darbuotojais, siekdama užtikrinti savo ir savo narių
nepriklausomumą ir nešališkumą, ir tuo pačiu suprasti ECHA procesus, kad galėtų
dirbti kuo veiksmingiau ir efektyviau visų suinteresuotųjų subjektų interesų naudai.
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Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Apeliacinė komisija turi be reikalo nedelsdama priimti aukštos kokybės
sprendimus.
2. Išlaikyti suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą REACH reglamento
nuostatomis dėl teisinių gynimo priemonių.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Per kiekvienai apeliacinio skundo rūšiai
nustatytą terminą 14 išnagrinėtų bylų
procentinė dalis

90 %

Apeliacinės
komisijos metinė
ataskaita

100 %

Bendrajam teismui apskųstų
Apeliacinės komisijos sprendimų
procentinė dalis

Mažiau kaip
20 %

Apeliacinės
komisijos metinė
ataskaita

0

Suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimo
apeliacinių skundų nagrinėjimo
procedūra lygis

Aukštas

Suinteresuotųjų
subjektų apklausa

Vidutinis

Pagrindiniai rezultatai


2011 m. Apeliacinė komisija priėmė šešis galutinius sprendimus ir 10
procedūrinių sprendimų:
- Priimti ir paskelbti du galutiniai sprendimai apeliacinėse bylose.
- Dvi apeliacines bylas atsiėmė apeliantas, ECHA vykdomajam
direktoriui ištaisius pradinį sprendimą; priimti ir paskelbti galutiniai
sprendimai.
- Dvi apeliacines bylas atsiėmė apeliantas; priimti ir paskelbti galutiniai
sprendimai.
- Priimti šeši (procedūriniai) sprendimai dėl konfidencialumo; apie šiuos
sprendimus pranešta suinteresuotosioms šalims.
- Priimti du (procedūriniai) sprendimai dėl prašymų imtis veiksmų; apie
šiuos sprendimus pranešta suinteresuotosioms šalims.
- Priimtas vienas (procedūriniai) sprendimai dėl prašymo ištaisyti; apie
šį sprendimą pranešta suinteresuotosioms šalims.
- Priimtas vienas (procedūrinis) sprendimas dėl prašymo pakeisti
kalbą; apie šį sprendimą pranešta suinteresuotosioms šalims.

14
Nustatytas terminas suprantamas kaip terminas, per kurį baigta nagrinėti 75 proc. ankstesnių šios
rūšies apeliacinių skundų (nustatytas terminas apibrėžiamas baigus nagrinėti ne mažiau kaip 10 bylų).
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3.3.

10 veiklos sritis. Ryšiai

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Pirmasis metų uždavinys buvo pertvarkyti ECHA interneto svetainę – pagrindinę agentūros
ryšių priemonę. Nauja interneto svetainė pradėjo veikti 2011 m. gruodį. Ji kurta
atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir visuomenės poreikius; joje šiuo metu
pateikiamas aiškesnis turinys, patobulėjo naršymo ir paieškos funkcijos. Be to, interneto
svetainėje paprasčiau rasti informaciją apie chemines medžiagas. Sukurtas naujas skyrelis
Cheminės medžiagos mūsų gyvenime. Jis skirtas plačiajai visuomenei ir jame pateikiama
lengvai suprantama informacija.
Antrasis uždavinys – toliau teikti visiems prieinamą medžiagą ir ją rengti 22 ES kalbomis.
Išversta apie 100 naujų dokumentų, todėl didžioji naujos interneto svetainės informacijos
dalis taip pat pateikiama 22 kalbomis. Agentūra internete taip pat parengė daugiakalbę
ECHA-term duomenų bazę, kurioje suinteresuotiesiems subjektams pateikiami tikslūs
REACH ir CLP reglamentų terminai. Šiuo metu duomenų bazėje yra apie 900 terminų,
žodžių junginių ir apibrėžčių 22 ES kalbomis. Metų pabaigoje agentūra, remdamasi
apklausoje pateiktais atsiliepimais, priėjo prie išvados, kad valstybėms narėms nebereikia
tvirtinti išverstos medžiagos, nes vertimai yra pakankamai geros kokybės. Galiausiai
agentūra baigė tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti papildomo bendravimo įvairiomis
kalbomis poreikį ir galimybes jį užtikrinti, pvz., suteikiant galimybę naudotis
daugiakalbėmis IT priemonėmis (pvz., REACH-IT). Tyrime, kuriame taip pat kalbama apie
praėjusiais metais atliktą ir atskirai paskelbtą sėkmingai registraciją užbaigusių
registruotojų apklausą, padaryta išvada, kad yra keletas papildomų daugiakalbystės
galimybių, tačiau tik po 2013 m. termino. Valdančioji taryba padarė išvadą, kad su didelės
apimties IT priemonių keitimu susijusi rizika iki termino yra didesnė nei to naudingumas.
Trečias uždavinys – baigti ES lygmens tyrimą dėl informacijos, susijusios su saugiu
cheminių medžiagų naudojimu ir galimu poreikiu etiketėse pateikti papildomą informaciją,
perdavimo plačiajai visuomenei (CLP reglamento 34 straipsnis). Tyrimas vykdytas
konsultuojantis su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suinteresuotaisiais
subjektais. Jį sudarė Eurobarometro apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kaip vartotojai
visose ES valstybėse narėse suvokia saugų cheminių medžiagų naudojimą (visose
valstybėse narėse apklausta 27 000 respondentų), ir tolesni vartotojų elgsenos, susijusios
su buitinėmis cheminėmis medžiagomis, tyrimai. Pagal CLP reglamentą galutinė ataskaita
Komisijai pateikta 2012 m. sausio 20 d.
Paskutinis uždavinys buvo užtikrinti veiksmingą vidaus bendravimą. 2011 m. bendravimas
organizacijos viduje buvo itin svarbus diegiant naują ECHA organizacijos tapatybę, siekiant
suinteresuotiesiems subjektams teikti kokybiškesnes paslaugas. Kad bendravimas visoje
agentūroje būtų veiksmingas, buvo toliau plėtojamos dalijimuisi žiniomis skirtos priemonės
ir atlikta pirmoji vidaus ryšiams skirta apklausa, padedanti agentūrai užtikrinti darbuotojų
informacijos poreikius.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Palaikyti veiksmingus ryšius su ECHA išorės tikslinėmis grupėmis ir naudotis tikslia
ir suderinta informacija žiniasklaidoje.
2. Įtraukti suinteresuotuosius subjektus į ECHA darbą ir užtikrinti, kad jų nuomonė
būtų išklausoma ir į ją būtų atsižvelgiama.
3. Visą medžiagą (pateikiamą internete ir kitur), skirtą mažosioms ir vidutinėms
įmonėms arba plačiajai visuomenei, skelbti 22 oficialiomis ES kalbomis.
4. Gerai informuoti ECHA darbuotojus, sukurti bendrumo atmosferą ir įtraukti
darbuotojus į bendrų tikslų siekimą.
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Veiklos rodikliai ir tikslai
2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Svetainės lankytojų pasitenkinimo
įvertinimas

Labai geras

Kasmetinės
lankytojų
apklausos,
ketvirtinė
lankymosi
interneto
svetainėje
statistika

Aukštas

Darbuotojų pasitenkinimo vidaus ryšių
sistema įvertinimas

Geras

Kasmetinė
darbuotojų
apklausa

Aukštas

Leidinių skaitytojų pasitenkinimo įvertinimas

Geras

Kasmetinė
darbuotojų
apklausa

Aukštas

Suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo
savo dalyvavimu įvertinimas

Labai geras

Per
Suinteresuotųjų
šalių dienų
renginius
atliekamos
apklausos

Aukštas

Mažosioms arba vidutinėms įmonėms arba
plačiajai visuomenei svarbių išverstų
rekomendacinių dokumentų paskelbimas
(per vidutinį trijų mėnesių laikotarpį nuo
dokumento parengimo originalo kalba
dienos, išskyrus vertimo patikrinimą)

100 %

Ketvirtinė
vidaus ataskaita

95 %

Rodikliai

Pagrindiniai rezultatai








Vykdomos ryšių akcijos REACH 2013 – veikite dabar! ir tolesniems naudotojams
skirta akcija Naudojate chemines medžiagas? – Naudokite jas saugiai!, kuriomis
prisidedama prie cheminių medžiagų saugos vertinimo programos.
Gruodį pradėjo veikti pertvarkyta ECHA interneto svetainė, atspindinti naują
organizacijos tapatybę ir vaizdinę ECHA tapatybę.
Visa medžiaga (internete ar ne internete), skirta MVĮ ar plačiajai visuomenei,
skelbiama 22 oficialiomis ES kalbomis.
Atliktas tyrimas dėl papildomo daugiakalbio bendravimo ir galimybės jį užtikrinti.
Buvo skelbiami savaitiniai vidaus el. informaciniai biuleteniai (ECHAexchange), kas
ketvirtį spausdinami vidaus informaciniai biuleteniai (ECHO), kasdien atnaujinami
vidaus informaciniai ekranai ir intraneto svetainė (ECHAnet).
Atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip visuomenė suvokia saugų cheminių
medžiagų naudojimą (CLP reglamento 34 straipsnis); paruoštas pateikti 2012 m.
sausį.
Parengti ad hoc pranešimai spaudai ir savaitiniai el. informaciniai biuleteniai,
surengtos dvi spaudos konferencijos.
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Vienos suinteresuotųjų subjektų dienos renginiuose gegužės mėnesį dalyvavo 430
dalyvių, dar 500 stebėjo tiesioginę transliaciją internetu, antrąją suinteresuotų
subjektų dieną vyko su Europos Komisija surengta REACH konferencija „Ko
pasiekėme 2010 m.? Kaip pasirengti 2013 m.?“
Surengtas pirmasis agentūros strateginis praktinis seminaras su akredituotais
suinteresuotaisiais subjektais, siekiant palengvinti jų dalyvavimą ECHA darbų
programoje.
Peržiūrėti akredituotų suinteresuotųjų subjektų organizavimo tinkamumo kriterijai,
siekiant užtikrinti organizavimą, kuris labiau tinka agentūros darbui.
Vykdyta įvairi Tarptautiniams chemijos metams (2011 m.) skirta veikla, įskaitant
iškilmingą naujo konferencijų centro – Marie Skłodowska Curie salės – atidarymą
šimtosioms Nobelio premijos skyrimo S. Curie metinėms paminėti.
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) informavimo veikla – tai ECHA stendų rengimas
Varšuvoje įvykusioje Europos įmonių tinklo metinėje konferencijoje ir Briuselyje
vykusioje MVĮ skirtoje savaitėje. Be to, kartu su Komisija ir UEAPME, vienu iš ECHA
akredituotų suinteresuotųjų subjektų, buvo parengtas mažosioms įmonėms skirtas
lankstinukas dėl 2013 m. termino.
Peržiūrėta išorės ryšių strategija ir nustatyta suinteresuotųjų subjektų įtraukimo
strategija.

9 lentelė. Ryšių statistika
Veikla

Rezultatas

Suinteresuotiesiems subjektams skirti
renginiai

2

Internetiniai seminarai

6

Leidiniai

70

Vertimai

260 dokumentų

Spaudos užklausos

1 050

Pranešimai spaudai

27

Naujienų pranešimai

55

Naujienlaiškiai

6

Apsilankymai interneto svetainėje

2 877 824
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11 veiklos sritis. Tarptautinis bendradarbiavimas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
ECHA vykdė tarptautinę veiklą daugiausia remdamasi Europos Komisijos prašymu; ši veikla
išsamiai aprašyta ECHA tarptautinės veiklos darbo plane. Šis planas parengtas glaudžiai
bendradarbiaujant su Komisija, jį vėliau patvirtino ECHA valdančioji taryba.
Vykdant daugiašalę veiklą daugiausia dėmesio buvo skiriama su OECD susijusiai veiklai,
pirmiausia tose darbo srityse, kurios yra tiesiogiai susijusios su REACH reglamento
programa. Trys pagrindinės bendradarbiavimo sritys susijusios eChem portalu 15 ir OECD
QSAR priemonių komplekto 16 kūrimu, taip pat naudotojų reikalavimų dėl tolesnės IUCLID
plėtros peržiūrėjimu, įskaitant naujų ar atnaujintų OECD suderintųjų šablonų įgyvendinimą.
ECHA toliau finansavo eChem portalo prieglobą ir techninę priežiūrą. Šiuo metu portale
skelbiama informacija apie daugiau kaip 670 000 pramoninių cheminių medžiagų, pesticidų
ir biocidų. Vienas iš svarbiausių ECHA, kaip dalyvaujančios duomenų bazės, indėlių
2011 m. buvo ECHA informacijos sklaidos interneto svetainės sinchronizavimas su eChem
portalu, kad REACH dokumentacijų paiešką pagal cheminės medžiagos savybę būtų galima
atlikti tiesiogiai portale. Dėl to bendras apsilankymų portale skaičius smarkiai padidėjo.
ECHA taip pat dalyvavo nustatant naudotojų poreikius, į kuriuos bus atsižvelgiama vykdant
tolesnę eChem portalo plėtrą, pvz., cheminių medžiagų įvertinimo, kurį atliko reguliavimo
institucijos visame pasaulyje, stebėjimas, siekiant išvengti darbo dubliavimosi ir taip
sutaupyti išteklių.
ECHA taip pat kartu su OECD sėkmingai vadovavo QSAR priemonių komplekto kūrimui.
2011 m. viešai išleisti du nauji taikomosios programos naujiniai – patobulintas
profiliavimas, pridėti papildomi moduliai, pateikta daugiau duomenų ir užtikrinta geresnė
sąsaja. Be to, bendradarbiaudama su OECD, ECHA surengė praktinį seminarą, kuriame su
pramonės naudotojais aptartas priemonių komplekto naudojimas (pabrėžiant jo naudojimą
REACH reglamento tikslais svarbą), būsimi poreikiai ir reikalavimai. Gauti atsiliepimai bus
vertingi rengiant vėlesnę (2012 m. ir kt.) šio komplekto versiją.
Taip pat pasiekta reikšminga pažanga peržiūrint naudotojų reikalavimus, į kuriuos bus
atsižvelgta toliau tobulinant IUCLID 2012 m. Tai susiję su papildomomis galimybėmis teikti
ataskaitas, pvz., dėl poveikio ir rizikos. Sukurtos naujos standartinės formos (OECD
suderintieji šablonai), jos patvirtintos ataskaitoms apie pesticidų ar medienos konservantų
tyrimų rezultatus teikti.
Kita su OECD susijusi ECHA veikla apėmė atitinkamą dalyvavimą Bendradarbiavimo
cheminių medžiagų vertinimo klausimais susirinkimo (CoCAM, ankstesnis pavadinimas –
SIAM) veikloje, Poveikio vertinimo darbo grupės veikloje, OECD pagamintų nanomedžiagų
darbo grupės (WPMN) veikloje ir ekspertų grupės elektroninių duomenų apie pesticidus
mainų klausimais veikloje, taip pat Bandymų gairių programoje.
ECHA taip pat teikė paramą Europos Komisijos delegacijai Stokholmo konvencijos dėl
patvariųjų organinių teršalų peržiūros komitete. Europos Komisijos prašymu ECHA taip pat
paskyrė kontaktinius asmenis įvairioms susirašinėjimo grupėms JTO Saugumo tarybos GHS
sistemoje.
ECHA, atsižvelgdama į susitarimo memorandumą su Kanados vyriausybės Aplinkos
departamentu ir Sveikatos apsaugos departamentu, su šiomis institucijomis surengė
daugybę konferencijų telefonu bei vaizdo konferencijų. Nusistovėjo reguliavimo institucijų
15

Bendras informacijos apie chemines medžiagas portalas, kuriame galima atlikti informacijos paiešką pagal
cheminės medžiagos pavadinimą ar analogiją daugiau kaip 24 dalyvaujančiose duomenų bazėse
(http://www.echemportal.org/).
16
Cheminių medžiagų savybių nustatymo pagal jų molekulinę struktūrą pagalbinė priemonė, kuria naudojantis
galima teikti informaciją apie cheminių medžiagų pavojingumą ir taip sutaupyti laiko, pinigų bei sumažinti esamą
bandymų su gyvūnais poreikį (www.qsartoolbox.org).
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mokslininkų ir rizikos valdytojų dialogas. Taip pat bendradarbiauta su JAV aplinkos
apsaugos agentūros partneriais pagal pasirašytą bendrą ketinimų pareiškimą. 2011 m.
ECHA sudarė ketinimų pareiškimą su Japonija ir susitarimo memorandumą su Australijos
nacionaline pramonės ir cheminių medžiagų pranešimų ir vertinimo sistema (NICNAS).
Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, taip pat galimose
šalyse kandidatėse vykdyta įvairi pagal Europos Komisijos Pasirengimo narystei pagalbos
priemonę remiama veikla, kuria siekiama šalims kandidatėms ir galimoms ES stojimo
kandidatėms padėti pasirengti REACH reglamento įgyvendinimui ir dalyvavimui ECHA
veikloje.
Kalbant apie kitokį dvišalį bendradarbiavimą, reikia paminėti, kad ECHA sekretoriatas
dalyvavo veikloje, kuria buvo siekiama gilinti šalių kandidačių ir potencialių šalių
kandidačių, taip pat Europos kaimynystės politikos partnerių žinias apie REACH; šią veiklą
daugiausia organizavo Europos Komisijos TAIEX tarnyba.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Užtikrinti, kad Europos Komisija, vykdydama tarptautinę veiklą, pirmiausia
daugiašalėse įstaigose, gautų aukštos kokybės mokslinę ir techninę paramą.
2. Naudodamasi suteiktais įgaliojimais, ECHA turi stiprinti ir išlaikyti savo dvišalius
mokslinio ir techninio bendradarbiavimo santykius su tomis trečiųjų šalių
reguliavimo agentūromis, su kuriomis naudinga bendradarbiauti įgyvendinant
REACH ir CLP reglamentus.
3. Didesnis informuotumas apie OECD eChem portalą ir (Q)SAR taikomosios
programos priemones.
4. Siekti (Q)SAR taikomosios programos priemonių kūrimo projekto pažangos pagal
planą ir atsižvelgiant į biudžetą.
Veiklos rodikliai ir tikslai
Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultata
s

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Aukštas

Apsilankymų OECD eChem portale
skaičiaus padidėjimas nuo praėjusių
metų

20 %

Vidaus metinė
ataskaita

896 %

Kasmet planuojamų (Q)SAR
taikomosios programos priemonių
modulių įgyvendinimo lygis

90 %

Vidaus metinė
ataskaita

100 %

Rodikliai

2011 m. tikslas

Komisijos pasitenkinimo pagalba,
kurią ECHA teikia tarptautinei veiklai
vykdyti, lygis

Pagrindiniai rezultatai
 Mokslinis ir techninis bendradarbiavimas su OECD:
o eChem portalas: portalas buvo atnaujintas ir ECHA jam suteikė prieglobą;
jame galima tvarkyti IUCLID 5.3 versija parengtą informaciją.
o (Q)SAR priemonių komplektas: paskelbta vasario (2.1) ir liepos mėnesio
(2.2) versija.
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IUCLID: IUCLID 5.3 versija paskelbta vasarį, du techninės priemonės
leidimai, 5.3.1 ir 5.3.2 versijos – rugpjūtį ir gruodį.
o Pavojingumo vertinimo darbo grupės veikla.
o Poveikio vertinimo darbo grupės veikla.
o Pagamintų nanomedžiagų darbo grupės veikla.
o Bandymų gairių programos nacionalinių koordinatorių darbo grupės veikla.
Pasirašytas bendradarbiavimo su Australijos NICNAS susitarimo memorandumas.
Pasirašytas ketinimų pareiškimas su Japonija.
Baigtas pirmasis šalims kandidatėms skirtas IPA projektas.
Priimtos įvairios delegacijos iš trečiųjų šalių, taip pat dalyvauta įvairių trečiųjų šalių
organizatorių kvietimu daugelyje praktinių ir kitų seminarų REACH ir CLP reglamentų
klausimais.
o
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4.

VALDYMAS, ORGANIZAVIMAS IR IŠTEKLIAI

4.1.

12 veiklos sritis. Valdymas

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Valdančioji taryba, kuri yra aukščiausiasis ECHA sprendimų priėmimo organas, per metus
reguliariai posėdžiavo plenarinėse sesijose arba dalis jos narių rinkosi į valdančiosios
tarybos darbo grupių posėdžius. Atliekant REACH reglamente nustatytas užduotis, taip pat
susitarta kai kuriais svarbiais klausimais, be kita ko, dėl peržiūrėtos galimų interesų
konfliktų valdymo strategijos ir trečiųjų šalių dalyvavimo kriterijų.
Vykdomojo direktoriaus pareiga yra administruoti kasdienį agentūros darbą. Atsižvelgiant į
agentūros plėtrą, buvo toliau tobulinami valdymo ir administravimo procesai. Siekiant
tinkamai pasirengti atlikti vis didėjančio masto technines ir mokslines agentūros užduotis ir
pereiti prie įvairaus moksliškai pagrįstų sprendimų ir nuomonių priėmimo proceso, metų
pradžioje buvo pakeista ECHA organizacinė struktūra. Atlikus 2010 m. pradėtus
pasirengimo darbus, sukurta horizontalesnė agentūros organizacinė struktūra, įsteigti trys
nauji direktoratai. Norint atlikti reorganizaciją, reikėjo pritaikyti valdymo procesus ir
užtikrinti veiksmingą skirtingų direktoratų veiklos koordinavimą. Taip pat sustiprintas
veiklos visuose organizacijos lygmenyse planavimas, kad būtų galima geriau stebėti veiklos
rezultatus ir valdyti riziką.
Nuo 2011 m. kovo ECHA pirmininkavo Europos agentūrų tinklo trejetui, tad reikėjo daug
dėmesio skirti koordinavimo veiklai.
ECHA palaikė reguliarius ryšius su valstybių narių institucijomis, o jos vykdomasis
direktorius kartu du darbuotojais ekspertais apsilankė Belgijos, Suomijos, Vokietijos,
Airijos, Italijos, Lenkijos, Slovėnijos ir būsimos narės Kroatijos institucijose partnerėse.
Vykdomasis direktorius taip pat susitiko su Lenkijos ir Danijos institucijomis aptarti
atitinkamų šių ES pirmininkaujančių šalių prioritetų. Siekiant dar labiau pagerinti
bendravimą ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, gruodį surengtas pirmasis VNKI
direktorių planavimo posėdis. Be to, ECHA apsilankė Vokietijos ir Prancūzijos institucijų
delegacijos. Kiti paminėtini aukšto lygio lankytojai buvo Komisijos nariai Janez Potočnik ir
Antonio Tajani, taip pat Europos Parlamento nariai. Be to, su 27 valstybėmis narėmis
pasirašyti bendrieji susitarimai dėl mokesčių, susijusių su cheminių medžiagų vertinimu,
pervedimo valstybėms narėms, siekiant padėti paraiškas dėl apribojimo ir paraiškas
autorizacijai gauti teikiantiems pranešėjams.
ECHA toliau įgyvendino Įmonių informacijos valdymo sistemą (ECM) ir parengė naują
dokumentų ir įrašų kontrolės tvarką. Taip buvo užtikrinta, kad visi procesai, po kurių
priimamas sprendimas ir (ar) nuomonė, būtų standartizuoti, patvirtinti dokumentais,
patikrinti ir skaidrūs, o su jais susiję dokumentai būtų tvarkomi saugiai, veiksmingai ir
laikantis atitinkamų teisės aktų.
2011 m. ECHA toliau įgyvendino savo informacijos saugumo valdymo sistemą ir stiprino
bendradarbiavimą saugumo klausimais su valstybių narių kompetentingomis institucijomis
ir jų saugumo komandomis. Be to, daug dėmesio skirta veiklos tęstinumo valdymui, buvo
įsigytas naujas išorinis duomenų centras. ECHA taip pat bendradarbiavo su Komisija ir
valstybėmis narėmis dėl duomenų REACH-IT duomenų bazėje naudojimo.
Agentūra toliau įgyvendino Integruotą kokybės valdymo sistemą (IQMS). Daugiausia
dėmesio buvo skiriama procesams, susijusiems, pvz., su dokumentacijų vertinimu ir
paraiškomis autorizacijai gauti. Pradėti vidaus kokybės patikrinimai, siekiant įvertinti, kaip
vykdomas IQMS įgyvendinimas atsižvelgiant į spragų analizę pagal ISO 9001 reikalavimus.
Tai leis 2012 m. parengti veiksmų planą ir užtikrinti, kad būtų sertifikuota agentūros IQMS.
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) integravimui pradėta ruoštis surengus
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tikslinius informuotumo ir informavimo posėdžius.
ECHA ir toliau laiku stengėsi atsakyti į paraiškas, pateiktas pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Be to, gavusi
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS) ir savo duomenų apsaugos
pareigūno (DPO) patarimus, ECHA įvykdė savo įsipareigojimus asmens duomenų apsaugos
srityje.
Pagal ECHA finansinį reglamentą ECHA vidaus auditorius yra Europos Komisijos Vidaus
audito tarnyba (IAS). 2011 m. IAS atliko IT rizikos vertinimą ir IT projekto valdymo auditą.
Vykdant IAS rekomendacijas dėl IT projektų valdymo buvo parengtas veiksmų planas. IAS
taip pat patvirtino strateginį trejų metų audito planą (įgyvendintą praėjusiais metais) kaip
2012 m. audito temos atrankos pagrindą.
Agentūros nuolatinis Vidaus audito padalinys (IAC) atliko du užtikrinimo auditus (IQMS
proceso dokumentų ir dokumentacijos vertinimo proceso planavimo, ataskaitų teikimo ir
stebėjimo) ir keturis tolesnius auditus. Atsižvelgiant į užtikrinimo auditų rekomendacijas,
buvo parengti veiksmų planai.
ECHA stebėjo 2011 m. rizikos mažinimo plano įgyvendinimą, patobulino savo veiklos
tęstinumo planus ir geriau pasirengė krizinėms situacijoms. Per metus buvo imtasi visų
rizikos mažinimo priemonių, išskyrus ilgalaikio darbuotojų išlaikymo strategiją.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Agentūra turi būti valdoma efektyviai ir veiksmingai, užtikrinant tinkamą veiklos
planavimą, išteklių paskirstymą, rizikos vertinimą ir valdymą, darbuotojų saugą ir
turto ir informacijos saugumą bei rezultatų kokybę.
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Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatas

Per teisės aktuose nustatytus terminus
valdančiajai tarybai pagal įstatus pateiktų
dokumentų procentinė dalis

100 %

Ketvirtinė vidaus
ataskaita

100 %

Metinio rizikos mažinimo plano
įgyvendinimo lygis

100 %

Metinė vidaus
ataskaita

80 %

Viešai pagal planą paskelbtų kokybės
procedūrų procentinė dalis

Ne mažiau
kaip 90 %

Kokybės vadovo
metinė ataskaita

100 %

Auditorių paskelbtų „kritinių“ išvadų dėl
įdiegtos vidaus kontrolės sistemos skaičius

0

Vidaus auditorių
metinė ataskaita

0

Per nustatytą terminą įgyvendintų audito
rekomendacijų procentinė dalis

100 %

Vidaus auditorių
metinė ataskaita

100 %

Saugumui grėsmę keliančių incidentų, dėl
kurių ECHA saugumo tarnybos, atlikusios
tyrimą, nustatė, kad buvo nutekinama
konfidenciali informacija, skaičius

0

Vidaus
ataskaitos

0

Pagrindiniai rezultatai










Surengti keturi valdančiosios tarybos posėdžiai ir 13 posėdžių, kuriuose dalyvavo
valdančiosios tarybos nariai.
Surengti du vidiniai agentūros tinklo posėdžiai, vienas jų įvyko ECHA patalpose.
Toliau plėtota kokybės vadybos sistema, o metų pabaigoje galiojo 150 dokumentų.
Siekiant užtikrinti, kad ECHA sprendimai atitiktų teisinius reikalavimus, buvo
teikiama teisinė parama; suteikta teisinė pagalba ar pareikštas ieškinys 13 teismo
procesų ir 7 apeliaciniuose procesuose.
Teisės aktuose nustatyta tvarka atsakyta į 93 pirminius ir penkis kartotinius
prašymus leisti susipažinti su dokumentais; kai kurie prašymai pateikti dėl prieigos
prie didelio kiekio dokumentų.
70 proc. inventoriuje nurodytos tvarkymo veiklos įtraukta į duomenų apsaugos
registrą.
Surengtas pirmasis VNKI direktorių planavimo posėdis.
15 VNKI suteikta prieiga prie REACH-IT duomenų bazėje saugomų duomenų;
bendras VNKI skaičius pasiekė 35.
Surengtas vienas saugumo pareigūnų tinklo posėdis.
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4.2.

13 veiklos sritis. Finansai, viešieji pirkimai ir apskaita

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Bendros ECHA 2011 m. biudžeto pajamos sudarė 37,6 mln. eurų; šią sumą sudarė
registracijos mokesčiai, palūkanos iš rezervų, iš Komisijos gauta speciali parengiamoji
biocidų įmoka ir per metus atliktų MVĮ patikrinimų pajamos. Šias gerokai didesnes, nei
tikėtasi, pajamas papildė išlyginamoji suma iš 2010 m. sukaupto rezervo ECHA veiklai
2011 m. finansuoti. Agentūros rezervines lėšas iš 2010 m. valdė du nepriklausomi aukštą
reitingą turintys investicijų saugotojai, siekiant užtikrinti lėšų apsaugą ir pakankamą rizikos
išskaidymą. Jie leido ECHA atlyginti 2010 m. 36 mln. eurų subsidiją su palūkanomis
Europos Komisijai. Iš likusio rezervo ECHA finansuos savo veiklą iki kito ES 2014–2020 m.
finansinio plano pradžios.
Valdančioji taryba pirminį 99,8 mln. eurų biudžetą sumažino 7,1 mln. eurų norėdama, kad
numatytosios išlaidos atitiktų realias. Šį sumažėjimą lėmė tai, kad buvo atidėtas kai kurių
IT projektų įgyvendinimas, griežta biudžeto išlaidų metinio periodiškumo politika ir tai, kad
2011 m. nebuvo indeksuotas darbo užmokestis. Bendras biudžeto vykdymas sudarė
96 proc. biudžeto įsipareigojimų asignavimų ir 81 proc. mokėjimo asignavimų. 96 proc.
biudžeto vykdymas yra 2 proc. mažesnis už 2011 m. tikslą, tačiau atitinka 2010 m. ir
2012 m. nustatytą 95 proc. tikslą. 81 proc. mokėjimo vykdymas viršija 75 proc. tikslą.
Perkelta buvo 16 proc. sumų, o tai gerokai mažiau už 25 proc. tikslą.
Agentūra pradėjo sistemingai tikrinti įmonių, kurios 2010 m. buvo užregistruotos kaip MVĮ
ir pasinaudojo mokesčių lengvatomis, statusą. Iš viso 2011 m. kreiptasi į 326 įmones ir
atlikti 245 patikrinimai. Nustatyta, kad 80 proc. atvejų buvo neteisingai nurodytas įmonės
dydis, jis gerokai viršijo numatytus rezultatus. Atlikus šį darbą 2011 m. išrašytos sąskaitos
faktūros dėl iš viso 6,6 mln. eurų mokėtinų mokesčių.
Agentūra taip pat pradėjo rengtis vykdyti numatomus su finansiniu naujų biocidų, o vėliau
– ir PIC reglamentų įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus; tam reikalinga parengti
atskiras biudžeto ir apskaitos ataskaitas. Dėl šios priežasties agentūra pradėjo bandomąjį
išlaidų apskaitos projektą, kad nustatytų techninį veikla pagrįsto valdymo pagrindą ir
užtikrintų skaidrią įvairios agentūros veiklos apskaitą. Baigti parengiamieji darbai ir
išbandyta metodika bei IT programos. Nuo 2012 m. pradžios išlaidų apskaitos metodas bus
įgyvendinamas sistemingai ir taikomas visoms agentūros veiklos sritims.
Kalbant apie viešuosius pirkimus, paminėtina, kad 2011 m. atlikta apie 350 viešųjų pirkimų
procedūrų, daugiausia dėmesio skiriant sutartims dėl IT. Sudaryta keletas naujų
pagrindinių sutarčių dėl apsaugos, maitinimo, IT prieglobos, mokslinių paslaugų ir kitais
klausimais. Sudaryta daug atskirų sutarčių dėl atskirų IT paslaugų, įrangos ir mokslinių
tyrimų, taip pat sudaryta nemažai sutarčių, reikalingų su agentūros administravimu
susijusiems poreikiams tenkinti.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Agentūros finansai turi būti valdomi patikimai ir veiksmingai.
2. Turi būti užtikrintas veiksmingas mokesčių sąskaitų išrašymas ir apmokėjimas bei
saugus ir veiksmingas rezervinių lėšų valdymas.
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Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m.
tikslas

Patikros
priemonės ir
dažnumas

2011 m.
rezultatai

Europos Audito Rūmų padarytų išlygų
skaičius metinėje ataskaitoje

0

EAR
ataskaitos /
kas metai

0

Įsipareigojimų lygis

Ne mažiau kaip
98 %

Mėnesinė
finansinė
ataskaita /
kas metai

96 %

Mokėjimų lygis

Ne mažiau kaip
75 %

Mėnesinė
finansinė
ataskaita /
kas metai

81 %

Perkeltų lėšų dalis (iš paskirtų lėšų)

Ne daugiau
kaip 25 %

Metinė vidaus
ataskaita

16 %

Teismo sprendimų, kuriais nepritariama
ECHA viešųjų pirkimų procedūroms,
skaičius

0

Metinė vidaus
ataskaita

0

Valdančiosios tarybos nustatytų gairių dėl
rezervinių lėšų laikymasis (MB/62/2010
galutinis)

100 %

Ketvirtinė
vidaus
ataskaita

100 %

Pagrindiniai rezultatai
 Griežtas biudžeto ir likvidumo valdymas, įskaitant ES subsidijos, gautos 2010 m.,
grąžinimą Komisijai.
 Veikia agentūros pinigų atsargų valdymo ir investavimo mechanizmas.
 Pradėtas MVĮ įmonių statuso patikrinimas.
 Sukurta išlaidų apskaitos sistema.
 Nuolat atsiskaitoma vadovybei ir valdančiajai tarybai.
 Tinkamai sutvarkytos 2010 m. finansinės ataskaitos.
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4.3.

14 veiklos sritis. Žmogiškieji ištekliai ir bendrosios paslaugos

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Žmogiškieji ištekliai
ECHA ir toliau stengėsi pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų; per metus į darbą
priimti 88 nauji darbuotojai. Užimta 98 proc. agentūros etatų sąrašo darbo vietų.
ECHA įdarbindama naujus darbuotojus taip pat stengėsi supažindinti juos su darbo
procesais ir mokyti. 2011 m., t. y. po metų, kai buvo skiriama mažiau dėmesio mokymui ir
tobulinimui, buvo pasiektas ambicingas tikslas – kiekvienas darbuotojas buvo mokomas 10
dienų. Žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos šiais metais buvo pertvarkytos,
siekiant atsižvelgti į tai, kad padidėjo darbuotojų skaičius, reikia išmokėti daugiau
atlyginimų ir vertinti daugiau darbuotojų veiklą. Pasirūpinta reikiamais gebėjimais atostogų
klausimams ir kitoms svarbiausioms su žmogiškaisiais ištekliais susijusioms užduotims
atlikti.
Žmogiškųjų išteklių skyrius kartu su veiklos tarnybomis atliko parengiamąjį darbą naujiems
ECHA reguliavimo uždaviniams biocidų ir PIC srityje vykdyti. 2011 m. pradėta galimybių
studija dėl integruotos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos kūrimo.
Imtasi veiksmų siekiant išlaikyti kuo daugiau darbuotojų, nes tai leis plėtoti bendrą
politiką. 2011 m. įgyvendintos įvairios priemonės darbo jėgos judumui didinti, gerovei
darbe skatinti, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai išlaikyti ir aukštesnio ir vidutinio
lygmens vadovų vadovavimo kompetencijai kelti, kaip numatyta 2011 m. darbo
programoje. Laikinųjų darbuotojų kaita siekė 3 proc., t. y. mažiau nei numatytas
didžiausias 5 proc. rodiklis.
ECHA vadovybė ir žmogiškųjų išteklių skyrius nuolat palaikė dialogą ir darbinius santykius
su darbuotojų atstovais.
Infrastruktūra
Toliau stiprintas infrastruktūros ir įrangos valdymas, siekiant sėkmingai dirbti didėjant
darbuotojų skaičiui agentūroje ir atsirandant vis daugiau operatyvinės veiklos. 2011 m.
pradžioje buvo patvirtinta nauja organizacijos struktūra, todėl pirmąjį metų pusmetį buvo
perskirstyta darbo erdvė ir perkelti reikiami žmonės, siekiant kaip galima mažiau trukdyti
darbui.
ECHA konferencijų patalpose iš viso surengti 179 oficialūs susitikimai ar praktiniai
seminarai, kuriuose iš viso dalyvavo 6 382 išorės dalyviai (23 proc. daugiau). Dėl šios
veiklos taip pat išorės ekspertams buvo teikiama daugiau su kelionėmis susijusių paslaugų.
ECHA susitikimų organizatoriai pasinaudojo naujais virtualiais konferencijų rengimo
metodais. Surengtų vaizdo konferencijų ir kitų konferencijų internete skaičius, palyginti su
2010 m., išaugo daugiau kaip 60 proc. Paaiškėjo, kad virtualios konferencijos yra labai
ekonomiškai efektyvus sprendimas, todėl tikimasi, kad 2012 m. jos bus rengiamos gerokai
dažniau.
Kad būtų galima toliau rengti renginius (kurių kasmet vis daugėja), buvo išplėstos
agentūros susitikimams skirtos patalpos. 2011 m. lapkritį iškilmingai atidaryta visiškai
įrengta Marie Skłodowska Curie susitikimų salė, kurioje telpa 550 dalyvių.
2011 m. bendrųjų paslaugų srityje toliau didelis dėmesys buvo skiriamas fiziniam
saugumui užtikrinti – tai yra svarbiausia paslaugų dalis ir pagrindinis agentūros prioritetas.
Kitos bendrosios paslaugos, pvz., korespondencijos tvarkymas, logistika, biblioteka, fizinis
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archyvavimas ir kelionių valdymas, toliau veikė patikimai ir kokybiškai. Numatomas
archyvų skaitmeninimas buvo atidėtas ir bus svarstomas įvertinus bendrąjį skaitmeninių
dokumentų valdymo metodą.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Agentūra turi turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, kad galėtų įgyvendinti
darbo planą ir sudaryti jiems geras darbo sąlygas.
2. Agentūra turi turėti pakankamai saugių biuro patalpų, kad galėtų darbuotojams
sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, taip pat gerai įrengtų posėdžių patalpų,
kuriomis galėtų naudotis agentūros skyriai ir išorės lankytojai.
Veiklos rodikliai ir tikslai

Rodikliai

2011 m. tikslas

Iki metų pabaigos pagal etatų sąrašą
priimtų darbuotojų procentinė dalis

Ne mažiau kaip
95 %

Per metus užbaigtų atrankos procedūrų
procentinė dalis

100 %

Laikinųjų darbuotojų kaita

Ne daugiau kaip
5%

Vidutinis darbuotojo mokymo dienų skaičius

10

Komitetų, forumo ir valdančiosios tarybos
narių pasitenkinimo konferencijų centro
darbu lygis
Darbuotojų pasitenkinimo biuro įranga ir
logistikos paslaugomis lygis

Patikros
priemonės
ir
dažnumas
Metinė
vidaus
ataskaita
Metinė
vidaus
ataskaita
Metinė
vidaus
ataskaita
Metinė
vidaus
ataskaita

2011 m.
rezultatai
98 %
128 %
3%
10

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Netaikoma

Aukštas

Kasmetinė
apklausa

Netaikoma

Pagrindiniai rezultatai
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
 Mokamas teisės aktuose numatytas darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojams,
deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams (SNE) ir stažuotojams, iš viso – apie 550
asmenų.
 Vykdytos atrankos procedūros ir sudaryti 22 rezervo sąrašai.
 Įdarbinti 88 asmenys.
 Kiekvienas darbuotojas buvo mokomas vidutiniškai 10 mokymo dienų.
 Įvertinti daugiau kaip 400 nuolatinių darbuotojų veiklos rezultatai ir
perklasifikavimas.
 Darbuotojams ir vadovybei teiki patarimai ir pagalba žmogiškųjų išteklių klausimais,
pirmiausia užtikrinant asmens teises ir gerovę.
 Atlikta darbuotojų apklausa.
 Aktyviai plėtoti asmenų ir veiklos rezultatų valdymo procesai ir metodai.
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BENDROSIOS PASLAUGOS











Baigtos įrengti 600 darbo vietų ECHA patalpose.
Antrąjį metų ketvirtį gyvendintas 2011 m. erdvės skirstymo planas ir atliktas
kabinetų pertvarkymas.
Įranga, medžiagos ir paslaugos įsigytos laiku ir tinkamai įgyvendinus viešųjų pirkimų
procedūras.
Laiku apskaičiuotos ir išmokėtos su užduočių vykdymu ir kelionėmis susijusios
išmokos.
Užtikrintas biuro įrangos saugumas.
Suteikta reikiama pagalba rengiant susitikimus ir konferencijas.
Pasirūpinta veikiančia garso ir vaizdo įranga ir suteikta reikiama techninė pagalba.
Veiksmingai teikiamos pašto paslaugos.
Tinkamai ir teisingai valdomos bibliotekos ir archyvo paslaugos.
Teisingai sudarytas ir atnaujintas įrangos inventorius.
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4.4.

15 veiklos sritis. Informacinės ir ryšių technologijos

Pagrindiniai 2011 m. pasiekimai
Per metus daugiausia pastangų dėta siekiant užtikrinti, kad IRT infrastruktūros
pajėgumai – kurie 2011 m. buvo peržengiantys savo galimybių ribas – padidėtų ir būtų
galima naudoti keletą naujų programinės įrangos programų (ODYSSEY, RIPE, klasifikavimo
ir ženklinimo inventorių), taip pat patenkinti esamų REACH-IT, informacijos sklaidos
portalo ir IUCLID gamybos vietose jaučiamą išteklių paklausą. Taip pat buvo remiami
naujos programinės įrangos projektai ir nauja ECHA interneto svetainė, įgyvendinant
sistemas ir diegiant „daugiapakopes“ serverių aplinkas, taip pat aparatinę įrangą, duomenų
bazes, tarpinę programinę įrangą ir taikomąsias programas jų kūrimo, bandymo ir
gamybos reikmėms.
Vykdyta dviejų glaudžiai tarpusavyje susijusių krypčių veikla: pagrindinės IRT
infrastruktūros tobulinimas, siekiant padidinti jos rezultatyvumą, veikimą, plėtros
galimybes ir veiksmingumą, bei veiksmingesnė gerai prieinama architektūra, siekiant
užtikrinti veiklos tęstinumą. Bendras tobulinimo ir viešųjų pirkimų planavimas buvo baigtas
ir pradėtas pirminis įdiegimas, o perėjimą nuo senos infrastruktūros planuojama baigti iki
2012 m. vidurio.
Strateginis sprendimas nuomotis prieglobos paslaugas priimtas dar 2010 m., tačiau buvo
atidėtas dėl nesėkmingo konkurso ir įvykdytas 2011 m., nes metų pabaigoje buvo
pasirašyta pagrindinė sutartis. Sudarius nuomos sutartį, atsiras galimybė naudotis dviem
už agentūros ribų esančiais aukštos kokybės duomenų centrais Helsinkio teritorijoje. Tinklo
ir sistemos architektūra, taip pat atsarginė sistema susieta su įvairių duomenų centrais,
kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas ir atkūrimas nelaimės atveju.
Valstybių narių vykdymo institucijoms RIPE portale suteikta šifruota prieiga prie
informacijos apie registruotas chemines medžiagas, naudojant saugų dviejų veiksnių
autentifikavimą. Paskutinį 2011 m. ketvirtį pradėtas bandomasis projektas, suteikiant VNKI
teisę susipažinti su centrine IUCLID duomenų baze. Bandomasis projektas, kuris tęsėsi ir
pirmąjį 2012 m. ketvirtį, apima saugaus nuotolinės prieigos sprendimo, kuris leidžia
REACH-IT pasiekti centrinę IUCLID duomenų bazę, įgyvendinimą ir faktinį centrinės IUCLID
instancijos naudojimą mokslinėms užduotims vykdyti. Sėkmingai užbaigus bandomąjį
projektą, numatoma jį pateikti visoms VNKI.
2011 m. itin daug dėmesio skirta naujoms paslaugoms ir didesniam IT saugumui užtikrinti,
kai IRT įranga naudojasi galutiniai naudotojai: įvestas dviejų veiksnių autentifikavimas
nuotolinei prieigai prie interneto pašto ir nešiojamuose kompiuteriuose laikomų duomenų
kodavimas. Šioje srityje ECHA pradėjo kurti IRT paslaugų katalogą, kuriam pradžią davė
ITIL pramonės standartas. Pagal šį katalogą numatoma planuoti paslaugų teikimą ir
pradėti kokybės tobulinimo ciklą (apibrėžimą, matavimą ir tobulinimą).
Administracinių taikomųjų programų srityje projekto portfelių tarnyba parengė laiko
stebėjimo priemonę, susietą su veikla pagrįsto valdymo sąranga ir IT valdymo programos
metodika. Ši metų pabaigoje išbandyta priemonė bus naudojama ECHA darbuotojų darbo
laikui fiksuoti; tai padės atskirti darbuotojų išlaidas pagal veiklos rūšis ir procesus
naudojant agentūros išlaidų apskaitos sistemą.
Įgyvendintos naujos Apeliacinei komisijai ir žmogiškųjų išteklių procesams skirtos
taikomosios programos, kartu prižiūrint esamas taikomąsias programas.
Galiausiai buvo peržiūrėtas žymėjimo sistemos, kurią naudoja būtent ECHA pagalbos
tarnybos ir nacionalinės pagalbos tarnybos, valdymas ir visiškai pertvarkyta ir atnaujinta
platforma. Tai sudarė sąlygas geriau padėti ECHA pagalbos tarnybai, IRT pagalbos tarnybai
ir naujiems naudotojams, pvz., bendrosioms užklausoms skirta pagalbos tarnybai.
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Įmonių architektūros (EA) funkcija daugiausia susijusi su integravimo ir konsolidavimo
projektu, kurį paskatino 2010 m. pabaigoje atliktas EA tyrimas. Šiuo tyrimu buvo siekiama
padidinti bendrą ECHA veiklos informacijos sistemų prieinamumą, pagerinti galimybę atlikti
paiešką bei priežiūrą, taip pat kartu pasirengti būsimai naujų funkcinių galimybių,
pirmiausia teikiant IT pagalbą biocidų klausimu, integracijai.
Tikslai ir rodikliai
Tikslai
1. Valdyti techninę agentūros IRT infrastruktūrą užtikrinant aukštą aptarnavimo lygį ir
didinti visų užtikrinamų veiklos operacijų tęstinumą, veiksmingumą ir saugumą.
2. Užtikrinti nuoseklų bendro įmonių struktūros organizavimo metodo taikymą, skatinti
geriausią IT projektų administravimo ir valdymo patirtį ir užtikrinti, kad būtų
profesionaliai, kompetentingai ir laiku reaguojama į bet kokią numatomą ar
pasikartojančią veiklą.
Veiklos rodikliai ir tikslai
Rodikliai

2011 m.
tikslas

Išorės naudotojams skirtų veikiančių
sistemų darbas (darbinės būsenos laikas)

99 %

Naudotojų pasitenkinimo vidaus IT
tarnybų darbu lygis

Aukštas

Visiškai parengto IRT veiklos tęstinumo ir
plano įgyvendinimo lygis

100 %

Patikros
priemonės ir
dažnumas
Duomenų
centro
statistika
Kasmetinė
naudotojų
apklausa ir
specialūs
atsiliepimai
Metinė vidaus
ataskaita

2011 m.
rezultatas
98 %

Aukštas

50 %

Pagrindiniai rezultatai











Suplanuotas ir pradėtas IRT infrastruktūros tobulinimas.
Pasirašyta prieglobos paslaugų nuomos pagrindų sutartis.
Pradėtos naudoti IT saugumo priemonės, skirtos IRT įranga besinaudojantiems
galutiniams naudotojams.
Inicijuotas IRT paslaugų katalogas.
Pasirengta naudoti laiko fiksavimo priemonę.
Veiksminga parama IT projektams valdyti ir tvarkyti.
Remiamos ir techniškai prižiūrimos administravimo IT taikomosios programos.
IRT infrastruktūra veikia stabiliai.
IRT infrastruktūra teikia paramą naujiems programinės įrangos programos
projektams.
Stebimos ir techniškai prižiūrimos pagrindinės veiklos taikomosios programos.
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Priedai
1 priedas. ECHA organizacinė schema; valdančiosios tarybos, komitetų ir forumo nariai
2 priedas. 2011 m. finansiniai ir žmogiškieji ištekliai
3 priedas. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas
4 priedas. Į autorizacijos sąrašą rekomenduojamos įtraukti cheminės medžiagos
5 priedas. Įgaliojimus suteikiančio pareigūno 2011 m. metinės veiklos ataskaitos analizė ir
įvertinimas
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Valdančiosios tarybos nariai 2011 m. gruodžio 31 d.
Pirmininkas Thomas JAKL
Nariai
Thomas JAKL

Austrija

Helmut DE VOS

Belgija

Boyko MALINOV

Bulgarija

Leandros NICOLAIDES

Kipras

Karel BLAHA

Čekija

Eskil THUESEN

Danija

Aive TELLING

Estija

Pirkko KIVELÄ

Suomija

Catherine MIR

Prancūzija

Alexander NIES

Vokietija

Kassandra DIMITRIOU

Graikija

Zoltan ADAMIS

Vengrija

Martin LYNCH

Airija

Antonello LAPALORCIA

Italija

Armands PLATE

Latvija

Marija TERIOŠINA

Lietuva

Claude GEIMER

Liuksemburgas

Francis E. FARRUGIA

Malta

Jan-Karel KWISTHOUT

Nyderlandai

Edyta MIEGOC

Lenkija

Mário GRÁCIO

Portugalija

Ionut GEORGESCU

Rumunija

Edita NOVAKOVA

Slovakija

Simona FAJFAR

Slovėnija

Ana FRESNO RUIZ

Ispanija

Nina CROMNIER

Švedija

Arwyn DAVIES

Jungtinė Karalystė

Europos Parlamento paskirti nepriklausomi asmenys
Hartmut NASSAUER
Guido SACCONI
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Europos Komisijos paskirti atstovai
Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Gustaaf BORCHARDT

Aplinkos generalinis direktoratas

Elke ANKLAM

Jungtinio tyrimų centro (JTC) generalinis direktoratas

Hubert MANDERY

Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC)

Gertraud LAUBER

Europos kasybos, chemijos ir energetikos pramonės
darbuotojų federacija (EMCEF)

Martin FÜHR

Darmštato universitetas

EEE (ELPA) šalių stebėtojai
Kristin Rannveig SNORRADOTTIR

Islandija

Henrik ERIKSEN

Norvegija
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Valstybių narių komiteto nariai – Valstybių narių komitetas 2011 m. gruodžio
31 d.
Pirmininkė Anna-Liisa SUNDQUIST
Nariai

Skiriančioji valstybė

Helmut STESSEL

Austrija

Kelly VANDERSTEEN

Belgija

Parvoleta Angelova LULEVA

Bulgarija

Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU

Kipras

Pavlina KULHANKOVA

Čekija

Henrik TYLE

Danija

Enda VESKIMÄE

Estija

Jaana HEISKANEN

Suomija

Sylvie DRUGEON

Prancūzija

Helene FINDENEGG

Vokietija

Aglaia KOUTSODIMOU

Graikija

Szilvia DEIM

Vengrija

Majella COSGRAVE

Airija

Pietro PISTOLESE

Italija

Arnis LUDBORZS

Latvija

Lina DUNAUSKIENĖ

Lietuva

Arno BIWER

Liuksemburgas

Tristan CAMILLERI

Malta

René KORENROMP

Nyderlandai

Linda REIERSON

Norvegija

Michal ANDRIJEWSKI

Lenkija

Maria do Carmo Ramalho Figueira PALMA

Portugalija

Mariana MIHALCEA UDREA

Rumunija

Peter RUSNAK

Slovakija

Tatjana HUMAR-JURIČ

Slovėnija

Esther MARTĺN

Ispanija

Sten FLODSTRÖM

Švedija

Gary DOUGHERTY

Jungtinė Karalystė

Kingdom
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Rizikos vertinimo komiteto nariai – Rizikos vertinimo komitetas 2011 m. gruodžio
31 d.
Pirmininkas José Tarazona
Nariai

Skiriančioji valstybė

Annemarie LOSERT

Austrija

Karen VAN MALDEREN

Belgija

Zhivka HALKOVA

Bulgarija

Gera TROISI

Kipras

Marian RUCKI

Čekija

Frank JENSEN

Danija

Peter Hammer SØRENSEN

Danija

Urs SCHLÜTER

Estija

Riitta LEINONEN

Suomija

Elodie PASQUIER

Prancūzija

Annick PICHARD

Prancūzija

Helmut A. GREIM

Vokietija

Norbert RUPPRICH

Vokietija

Nikolaos SPETSERIS

Graikija

Christina TSITSIMPIKOU

Graikija

Katalin GRUIZ

Vengrija

Thomasina BARRON

Airija

Yvonne MULLOOLY

Airija

Paola DI PROSPERO FANGHELLA

Italija

Pietro PARIS

Italija

Normunds KADIKIS

Latvija

Jolanta STASKO

Latvija

Lina DUNAUSKIENĖ

Lietuva

Hans-Christian STOLZENBERG

Liuksemburgas

Betty HAKKERT

Nyderlandai

Marja PRONK

Nyderlandai

Christine BJØRGE

Norvegija

Marianne VAN DER HAGEN

Norvegija

Boguslaw BARANSKI

Lenkija

Maria Teresa BORGES

Portugalija

Maria do Céu NUNES

Portugalija

Maria OLTEANU

Rumunija

Radu BRANISTEANU

Rumunija

Helena POLAKOVICOVA

Slovakija
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Agnes SCHULTE

Slovėnija

Benjamin PIÑA

Ispanija

José Luis TADEO

Ispanija

Alicja ANDERSSON

Švedija

Bert-Ove LUND

Švedija

Stephen DUNGEY

Jungtinė Karalystė

Andrew SMITH

Jungtinė Karalystė
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Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nariai – Socialinės ir ekonominės
analizės komitetas 2011 m. gruodžio 31 d.
Laikinai einanti pirmininko pareigas Pilar Rodríguez Iglesias
Nariai

Skiriančioji valstybė

Simone FANKHAUSER

Austrija

Georg KNOFLACH

Austrija

Catheline DANTINNE

Belgija

Jean-Pierre FEYAERTS

Belgija

Elina Velinova STOYANOVA-LAZAROVA

Bulgarija

Georgios BOUSTRAS

Kipras

Jiri BENDL

Čekija

Lars FOCK

Danija

Johanna KIISKI

Suomija

Jean-Marc BRIGNON

Prancūzija

Karine FIORE-TARDIEU

Prancūzija

Franz-Georg SIMON

Vokietija

Karen THIELE

Vokietija

Angela LADOPOULO

Graikija

Dimosthenis VOIVONTAS

Graikija

Endre SCHUCHTÁR

Vengrija

Marie DALTON

Airija

Frederica CECARELLI

Italija

Silvia GRANDI

Italija

Vitalius SKARŽINSKAS

Lietuva

Cees LUTTIKHUIZEN

Nyderlandai

Magnus Utne GULBRANDSEN

Norvegija

Zbigniew SLEZAK

Lenkija

Joao ALEXANDRE

Portugalija

Liliana Luminita TIRCHILIA

Rumunija

Robert CSERGO

Rumunija

Janez FURLAN

Slovėnija

Maria Jesus RODRIGUEZ DE SANCHO

Ispanija

Asa THORS

Švedija

Stavros GEORGIOU

Jungtinė Karalystė
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Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo narių sąrašas
2011 m. gruodžio 31 d.
Pirmininkė Szilvia Deim
Nariai
Eugen ANWANDER

Austrija

Paul CUYPERS

Belgija

Nikolay Stanimirov SAVOV

Bulgarija

Tasoula KYPRIANIDOU-LEODIDOU

Kipras

Oldrich JAROLIM

Čekija

Birte Nielsen BORGLUM

Danija

Nathali PROMET

Estija

Annette EKMAN

Suomija

Luc MAURER

Prancūzija

Katja VOM HOFE

Vokietija

Elina FOUFA

Graikija

Szilvia DEIM

Vengrija

Bergþóra Hlíðkvist SKÚLADÓTTIR

Islandija

Sinead MCMICKAN

Airija

Mariano ALESSI

Italija

Parsla PALLO

Latvija

Manfred FRICK

Lichtenšteinas

Viktoras ŠEŠKAUSKAS

Lietuva

Jil WEBER

Liuksemburgas

Shirley MIFSUD

Malta

Jos VAN DEN BERG

Nyderlandai

Maren WIKHEIM

Norvegija

Rui CABRITA

Portugalija

Mihaiela ALBALESCU

Rumunija

Dušan KOLESAR

Slovakija

Vesna NOVAK

Slovėnija

Pablo SANCHEZ-PENA

Ispanija

Agneta WESTERBERG

Švedija

Mike POTTS

Jungtinė Karalystė
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2 priedas. 2011 m. finansiniai ir žmogiškieji ištekliai
Bendras laikinųjų darbuotojų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.:

441

Pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.:

62

Kitų darbuotojų (komandiruotųjų nacionalinių ekspertų, laikinai įdarbintųjų ir stažuotojų)
skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.:

46

Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal veiklos sritis (įskaitant laisvas ir tas, į kurias šiuo
metu atrenkami kandidatai, darbo vietas)

Veiklos sritys

Žmogiškieji
ištekliai
AD

AST

Galutinis
biudžetas
CA

Darbinė veikla (biudžeto III antraštinė dalis)
Darbinė veikla. REACH reglamento ir CLP procesų įgyvendinimas
1 veiklos sritis. Registracija, preliminari registracija ir
dalijimasis duomenimis

28

11

8

415 615

2 veiklos sritis. Vertinimas

78

13

3,5

324 092

3 veiklos sritis. Autorizacija ir apribojimai

31,5

5

3,5

481 496

4 veiklos sritis. Klasifikavimas ir ženklinimas

12,5

3

1

5 veiklos sritis. Patarimai ir pagalba rengiant
rekomendacinius dokumentus ir teikiant pagalbos tarnybos
paslaugas

22

11

5,5

6 veiklos sritis. IT parama veiklai

33,5

9

0

10 396 487

7 veiklos sritis. Moksliniai ir praktiniai patarimai dėl tolesnio
teisės aktų rengimo

9,5

1

0

19 448

8 veiklos sritis. Komitetai ir forumas

20

7

3

1 134 156

9 veiklos sritis. Apeliacinė komisija

6

3

1

25 823

10 veiklos sritis. Ryšiai

10

10

5

5 343 270

11 veiklos sritis. Ryšiai su ES institucijomis ir tarptautinis
bendradarbiavimas

4

0

0

117 131

12 veiklos sritis. Valdymas

22

16

3,5

Iš viso

277

89

34

13–15 veiklos sritys:
II antraštinė dalis (Infrastruktūros ir veiklos išlaidos)

21

54

28

19 870
309 768

ECHA padaliniai ir pagalbinė veikla

Valdymas, organizavimas ir ištekliai

I antraštinė dalis (Personalo išlaidos)

Iš viso
Etatų plane:

1 351 926

12 589 579
56 340 503

298

143
456

62
70

88 869 164
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3 priedas. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų
kandidatinis sąrašas
Nr.

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

Natrio dichromatas

234190-3

2008 10 28

Kancerogeninė, mutageninė
ir toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b ir c punktai)

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-mksilenas (muskuso ksilenas)

201329-4

2008 10 28

vPvB (57 straipsnio e
punktas)

4,4'- diamindifenilmetanas (MDA)

202974-4

2008 10 28

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Bis(tributiltin)oksidas (TBTO)

200268-0

2008 10 28

PBT cheminė medžiaga (57
straipsnio d punktas)

Alkanai, C10-13, chloro
(trumposios grandinės chlorinti
parafinai)

287476-5

2008 10 28

PBT ir vPvB cheminė
medžiaga (57 straipsnio d ir
e punktai)

Trietilarsenatas

427700-2

2008 10 28

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Dibutilftalatas (DBP)

201557-4

2008 10 28

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Diarseno trioksidas

215481-4

2008 10 28

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Antracenas

204371-1

2008 10 28

PBT cheminė medžiaga (57
straipsnio d punktas)

Švino vandenilio arsenatas

232064-2

2008 10 28

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Benzilbutilftalatas (BBP)

201622-7

2008 10 28

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Heksabromciklododekanas
(HBCDD) ir visi pagrindiniai
nustatyti diastereomerai: alfaheksabromciklododekanas, betaheksabromciklododekanas, gamaheksabromciklododekanas

247148-4 ir
221695-9

2008 10 28

PBT cheminė medžiaga (57
straipsnio d punktas)

Diarseno pentoksidas

215116-9

2008 10 28

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Nr.

14

15

16

17

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

204211-0

2008 10 28

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Raudonasis švino chromato
molibdato sulfatas (C.I. raudonasis
pigmentas Nr. 104)

235759-9

2010 01 13

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Antraceno alyva, kurioje mažai
antraceno

292604-8

2010 01 13

Kancerogeninė2,
mutageninė3, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b, d ir e
punktai)

2,4-dinitrotoluenas

204450-0

2010 01 13

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Švino chromatas

231846-0

2010 01 13

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Antraceno alyva, antraceno pasta,
antraceno frakcija

295275-9

2010 01 13

Kancerogeninė2,
mutageninė3, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b, d ir e
punktai)

Antraceno alyva

292602-7

2010 01 13

Kancerogeninė1, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, d ir e punktai)

Tris(2-chloretil)fosfatas

204118-5

2010 01 13

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

2010 01 13

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Pavadinimas

18

19

20

21

22

Aliumosilikatų ugniai atsparūs
keraminiai pluoštai
Tai pluoštai, kuriems taikomas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3
dalies 3.2 lentelės indekso numeris
650-017-00-8, ir kurie atitinka abi
šias sąlygas: a) Al2O3 ir SiO2
koncentracijos ribos yra: Al2O3
43,5–47 % (w/w) ir SiO2 49,5–
53,5 % (w/w) arba Al2O3 45,5–
50,5 % (w/w) ir SiO2 48,5–54 %
(w/w); b) pluošto skersmuo yra
lygus ilgio svertiniam geometriniam
vidurkiui atėmus dvi standartines
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Nr.

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

295278-5

2010 01 13

Kancerogeninė2,
mutageninė3, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b, d ir e
punktai)

Cirkonio aliumosilikatų ugniai
atsparūs keraminiai pluoštai
Tai pluoštai, kuriems taikomas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3
dalies 3.2 lentelės indekso numeris
650-017-00-8, ir kurie atitinka abi
šias sąlygas: a) Al2O3, SiO2 ir
ZrO2 koncentracijos ribos yra:
Al2O3 35–36 % (w/w), SiO2 47.5–
50 % (w/w) ir ZrO2 15–17 %
(w/w); b) pluošto skersmuo yra
lygus ilgio svertiniam geometriniam
vidurkiui atėmus dvi standartines
geometrines paklaidas, kurių vertė
6 arba mažiau mikronų (μm).

2010 01 13

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Pikis, akmens anglių deguto, aukšt. 266temp.
028-2

2010 01 13

Kancerogeninė, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, d ir e punktai)

Geltonasis švino sulfochromatas
(C.I. geltonasis pigmentas Nr. 34)

215693-7

2010 01 13

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Diizobutilftalatas

201553-2

2010 01 13

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Antraceno alyva, antraceno pasta

292603-2

2010 01 13

Kancerogeninė2,
mutageninė3, PBT ir vPvB
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b, d ir e
punktai)

Akrilamidas

201173-7

2010 03 30

Kancerogeninė ir
mutageninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
b punktai)

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215540-4

2010 06 18

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Pavadinimas
geometrines paklaidas, kurių vertė
6 arba mažiau mikronų (μm).
Antraceno alyva, antraceno pasta,
lengv. distil.

23

24

25

26

27

28

29

30
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Nr.

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

Amonio dichromatas

232143-1

2010 06 18

Kancerogeninė, mutageninė
ir toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b ir c punktai)

Dinatrio tetraboro heptoksido
hidratas

235541-3

2010 06 18

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Kalio dichromatas

231906-6

2010 06 18

Kancerogeninė, mutageninė
ir toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b ir c punktai)

Trichloretilenas

201167-4

2010 06 18

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Natrio chromatas

231889-5

2010 06 18

Kancerogeninė, mutageninė
ir toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio a, b ir c punktai)

Kalio chromatas

232140-5

2010 06 18

Kancerogeninė ir
mutageninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
b punktai)

Boro rūgštis

233139-2,
234343-4

2010 06 18

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Iš chromo trioksido ir jų oligomerų
gautos rūgštys. Grupei priskiriama:
chromo rūgštis, dichromato rūgštis,
dichromato rūgštis, chromo
rūgšties ir dichromato rūgšties
oligomerai

231801-5,
236881-5

2010 12 15

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Kobalto(II) karbonatas

208169-4

2010 12 15

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Kobalto(II) diacetatas

200755-8

2010 12 15

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

2-metoksietanolis

203713-7

2010 12 15

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Chromo trioksidas

215607-8

2010 12 15

Kancerogeninė ir
mutageninė cheminė

Pavadinimas

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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Nr.

Pavadinimas

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis
medžiaga (57 straipsnio a ir
b punktai)

Kobalto(II) dinitratas

233402-1

2010 12 15

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Kobalto(II) sulfatas

233334-2

2010 12 15

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

2-etoksietanolis

203804-1

2010 12 15

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

1,2,3-trichlorpropanas

202486-1

2011 06 20

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

1,2-benzendikarboksirūgšties diC7-11, šakotosios ir linijinės
grandinės alkilesteriai

271084-6

2011 06 20

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

1-metil-2-pirolidonas

212828-1

2011 06 20

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Hidrazinas

206114-9

2011 06 20

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Stroncio chromatas

232142-6

2011 06 20

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

2-etoksietilacetatas

203839-2

2011 06 20

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

1,2-benzendikarboksirūgšties diC6-8-šakotosios grandinės
alkilesteriai, kuriuose gausu C7

276158-1

2011 06 20

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Kobalto dichloridas

231589-4

2011 06
Kancerogeninė ir toksiška
20–2008 10 reprodukcijai cheminė
28
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Cirkonio aliumosilikatų ugniai
atsparūs keraminiai pluoštai
Tai pluoštai, kuriems taikomas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)
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Nr.

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

Kalcio arsenatas

231904-5

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Bis(2-metoksietil)eteris

203924-4

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Kalio hidroksioktaoksodicinkato
dichromatas

234329-8

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai

Pavadinimas
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3
dalies 3.1 lentelės indekso numeris
650-017-00-8, ir kurie atitinka
visas tris sąlygas: a) pagrindinės
sudedamosios (pluoštų) dalys yra
aliuminio, silikono ir cirkonio
oksidai, kurių koncentracija gali
būti įvairi; b) pluošto skersmuo yra
lygus ilgio svertiniam geometriniam
vidurkiui atėmus dvi standartines
geometrines paklaidas, kurių vertė
6 arba mažiau mikronų (μm); c)
šarminio oksido ir šarminio žemės
oksido (Na2O + K2O + CaO + MgO
+ BaO) kiekis sudaro ne daugiau
kaip 18 proc. masės.

55

56

57

58

Aliumosilikatų ugniai atsparūs
keraminiai pluoštai
Tai pluoštai, kuriems taikomas
2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3
dalies 3.1 lentelės indekso numeris
650-017-00-8, ir kurie atitinka
visas tris sąlygas: a) pagrindinės
sudedamosios (pluoštų) dalys yra
aliuminio ir silikono oksidai, kurių
koncentracijos ribos kintamos; b)
pluošto skersmuo yra lygus ilgio
svertiniam geometriniam vidurkiui
atėmus dvi standartines
geometrines paklaidas, kurių vertė
6 arba mažiau mikronų (μm); c)
šarminio oksido ir šarminio žemės
oksido (Na2O + K2O + CaO + MgO
+ BaO) kiekis sudaro ne daugiau
kaip 18 proc. masės.

59

N,N-dimetilacetamidas

204-
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Nr.

60

61

62

63

Pavadinimas

66

67

68

69

70

71

72
73

Įtraukimo priežastis

826-4

cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Arseno rūgštis

231901-9

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Švino dipikratas

229335-2

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

1,2-dichloretanas

203458-1

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

2-metoksianilinas; o-anizidinas

201963-1

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Trišvino diarsenatas

222979-5

2011 12 19

Kancerogeninė ir toksiška
reprodukcijai cheminė
medžiaga (57 straipsnio a ir
c punktai)

Pentacinko chromato
oktahidroksidas

256418-0

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis

205426-2

2011 12 19

Galimas prilygstantis rimtas
poveikis aplinkai (57
straipsnio f punktas)

Formaldehidas, oligomeriniai
reakcijos su anilinu produktai

500036-1

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Bis(2-metoksietil)ftalatas

204212-6

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Švino diazidas, švino azidas

236542-1

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

Švino stifnatas

239290-0

2011 12 19

Toksiška reprodukcijai
cheminė medžiaga (57
straipsnio c punktas)

2,2'-dichlor-4,4'-metilendianilinas

202918-9

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Fenolftaleinas

201004-7

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė
medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

Dichromo tri(chromatas)

246-

2011 12 19

Kancerogeninė cheminė

64

65

EB
Įtraukimo
numeris data
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Nr.

Pavadinimas

EB
Įtraukimo
numeris data

Įtraukimo priežastis

356-2

medžiaga (57 straipsnio a
punktas)

1 Cheminė medžiaga neatitinka kriterijų, pagal kuriuos cheminė medžiaga identifikuojama kaip kancerogenas,
kriterijų, jei joje yra mažiau kaip 0,005 % (masės/masės) benzo[a]pireno (EINECS Nr. 200-028-5).
2 Cheminė medžiaga neatitinka kriterijų, pagal kuriuos cheminė medžiaga identifikuojama kaip kancerogenas,
kriterijų, jei joje yra mažiau kaip 0,005 % (masės/masės) benzo[a]pireno (EINECS Nr. 200-028-5) ir mažiau kaip
0,1 % (masės/masės) benzeno (EINECS Nr. 200-753-7).
3 Cheminė medžiaga neatitinka kriterijų, pagal kuriuos cheminė medžiaga identifikuojama kaip mutagenas,
kriterijų, jei joje yra mažiau kaip 0,1 % (masės/masės) benzeno (EINECS Nr. 200-753-7).
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4 priedas. Į autorizacijos sąrašą rekomenduojamos įtraukti cheminės medžiagos
2011 m. gruodžio 20 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rekomendacija dėl cheminių medžiagų įtraukimo į
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą (autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą)
Pereinamojo laikotarpio
priemonės

Nr.

Cheminė medžiaga

EB
numeris

CAS
numeri
s

SVHC būdingos
savybės

Galutinis paraiškos
pateikimo terminas
pagal 58 straipsnio
1 dalies c punkto ii
papunktį

Peržiūr
os
laikotar
piai

PPORD
išimtys

Trichloretilenas

201-167-4

79-01-6

57 straipsnio a
punktas
Kancerogeninė 1B

18 mėnesių po
įtraukimo į XIV priedą
termino1

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Chromo trioksidas

215-607-8

133382-0

57 straipsnio a ir
b punktai
Kancerogeninė
1A,

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

1

2

mutageninė 1B
57 straipsnio a
punktas
Kancerogeninė 1B

Iš chromo trioksido
ir jų oligomerų
gautos rūgštys.
3

Saulėlydži
o terminas

Naudojimo
būdai
(kategorijos)
, kuriems
netaikomas
autorizacijos
reikalavimas

Grupei priskiriama:
chromo rūgštis,
dichromato rūgštis,
chromo rūgšties ir
dichromato rūgšties
oligomerai

231-801-5
236-881-5
dar
nepriskirta

773894-5
1353068-2
dar
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Pereinamojo laikotarpio
priemonės

Nr.

Cheminė medžiaga

EB
numeris

CAS
numeri
s

SVHC būdingos
savybės

Galutinis paraiškos
pateikimo terminas
pagal 58 straipsnio
1 dalies c punkto ii
papunktį

Saulėlydži
o terminas

Peržiūr
os
laikotar
piai

Naudojimo
būdai
(kategorijos)
, kuriems
netaikomas
autorizacijos
reikalavimas

PPORD
išimtys

nepriskir
ta
Natrio dichromatas

234-190-3

778912-0
1058801-9

4

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

mutageninė 1B,
toksiška
reprodukcijai 1B

Kalio dichromatas

231-906-6

777850-9

57 straipsnio a, b
ir c punktai
Kancerogeninė
1B, mutageninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Amonio
dichromatas

232-143-1

778909-5

57 straipsnio a, b
ir c punktai
Kancerogeninė
1B, mutageninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Kalio chromatas

232-140-5

778900-6

57 straipsnio a ir
b punktai
Kancerogeninė
1B,

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo

Nėra

Nėra

Nėra

5

6

7

57 straipsnio a, b
ir c punktai
Kancerogeninė
1B,
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Pereinamojo laikotarpio
priemonės

Nr.

Cheminė medžiaga

EB
numeris

CAS
numeri
s

SVHC būdingos
savybės

Galutinis paraiškos
pateikimo terminas
pagal 58 straipsnio
1 dalies c punkto ii
papunktį

mutageninė 1B

Peržiūr
os
laikotar
piai

PPORD
išimtys

termino

Natrio chromatas

231-889-5

777511-3

57 straipsnio a, b
ir c punktai
Kancerogeninė
1B, mutageninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

21 mėnuo po
įtraukimo į XIV priedą
termino2

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Kobalto(II) sulfatas

233-334-2

1012443-3

57 straipsnio a ir
c punktai
Kancerogeninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

24 mėnesiai po
įtraukimo į XIV priedą
termino3

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Kobalto dichloridas

231-589-4

764679-9

57 straipsnio a ir
c punktai
Kancerogeninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

24 mėnesiai po
įtraukimo į XIV priedą
termino3

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Kobalto(II)
dinitratas

233-402-1

1014105-6

57 straipsnio a ir
c punktai
Kancerogeninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

24 mėnesiai po
įtraukimo į XIV priedą
termino 3

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Nėra

Nėra

Nėra

Kobalto(II)

208-169-4

513-79-

57 straipsnio a ir
c punktai

24 mėnesiai po
įtraukimo į XIV priedą

18 mėnesių
po galutinio

Nėra

Nėra

Nėra

8

9

10

11

12

Saulėlydži
o terminas

Naudojimo
būdai
(kategorijos)
, kuriems
netaikomas
autorizacijos
reikalavimas
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Pereinamojo laikotarpio
priemonės

Nr.

Cheminė medžiaga

EB
numeris

karbonatas

Kobalto(II)
diacetatas
13

200-755-8

CAS
numeri
s

SVHC būdingos
savybės

Galutinis paraiškos
pateikimo terminas
pagal 58 straipsnio
1 dalies c punkto ii
papunktį

Saulėlydži
o terminas

1

Kancerogeninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

termino3

paraiškos
pateikimo
termino

71-48-7

57 straipsnio a ir
c punktai
Kancerogeninė
1B, toksiška
reprodukcijai 1B

24 mėnesiai po
įtraukimo į XIV priedą
termino3

18 mėnesių
po galutinio
paraiškos
pateikimo
termino

Peržiūr
os
laikotar
piai

Naudojimo
būdai
(kategorijos)
, kuriems
netaikomas
autorizacijos
reikalavimas

Nėra

Nėra

PPORD
išimtys

Nėra

#

Daroma nuoroda į identifikuotas SVHC savybes pagal REACH reglamento 57 straipsnį ir į atitinkamą klasifikavimą pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos REGLAMENTO (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio Direktyvas
67/548/EEB ir 1999/45/EB bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, VI priedo 3.1 lentelę (Pavojingų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo sąrašas).

1

Darant prielaidą, kad Komisijos reglamentas, įskaitant XIV priedo trečiojoje rekomendacijoje nurodytas chemines medžiagas, įsigalios 2013 m. vasarį, galutinis paraiškos
pateikimo terminas būtų 2014 m. rugpjūtis.

2

Darant prielaidą, kad Komisijos reglamentas, įskaitant XIV priedo trečiojoje rekomendacijoje nurodytas chemines medžiagas, įsigalios 2013 m. vasarį, galutinis paraiškos
pateikimo terminas būtų 2014 m. lapkritis.

3

Darant prielaidą, kad Komisijos reglamentas, įskaitant XIV priedo trečiojoje rekomendacijoje nurodytas chemines medžiagas, įsigalios 2013 m. vasarį, galutinis paraiškos
pateikimo terminas būtų 2015 m. vasaris.

5 priedas. Įgaliojimus suteikiančio pareigūno 2011 m. metinės veiklos
ataskaitos analizė ir įvertinimas
Helsinkis, 2012 m. kovo 22 d.
MB/07/2012 galutinis

ĮGALIOJIMUS SUTEIKIANČIO PAREIGŪNO 2011 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS
ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS
VALDANČIOJI TARYBA,
atsižvelgdama į:
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
Europos cheminių medžiagų agentūros finansinį reglamentą (MB/53/2008), pirmiausia jo
40 straipsnį;
Europos cheminių medžiagų agentūros 2011 m. darbo programą, priimtą 2010 m. rugsėjo
30 d. valdančiosios tarybos posėdyje ir atnaujintą 2010 m. gruodžio 16 d.;
Europos cheminių medžiagų agentūros įgaliojimus suteikiančio pareigūno 2011 m. metinę
veiklos ataskaitą, pateiktą Tarybai 2012 m. kovo 12 d.;
1. Džiaugiasi įgaliojimus suteikiančio pareigūno metinės veiklos ataskaitos rezultatais ir
puikiais veiklos rezultatais, vykdant REACH reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir CLP
reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus uždavinius; pasiekti 52 iš 66 ambicingų
2011 m. darbo programoje nustatytų veiklos rezultatų tikslų.
2. Sveikina ECHA už 2011 m. atliktus darbus, konkrečiai už šiuos pasiekimus:
a) už daugiau kaip 3 mln. klasifikavimo ir ženklinimo pranešimų dėl daugiau kaip
100 000 skirtingų cheminių medžiagų išnagrinėjimą iki 2011 m. sausio 3 d. termino,
50 proc. viršijant lūkesčius. Valdančioji taryba pažymi, kad klasifikavimo ir ženklinimo
inventorius nebuvo paskelbtas 2011 m., tačiau tai padaryta netrukus;
b) už tai, kad buvo galutinai išnagrinėtos visos iki pirmojo registracijos termino 2010 m.
pateiktos registracijos dokumentacijos, ir už tai, kad agentūros darbuotojai,
procedūros, IT priemonės ir pagalba buvo puikiai paruošti registracijai. Atmesta vos
keletas registracijų irl pateikta tik keli apeliaciniai skundai;
c) už tai, kad buvo paviešinta didžioji dalis informacijos apie registruotas chemines
medžiagas ar chemines medžiagas, apie kurias pranešta. Metų pabaigoje ECHA
interneto svetainės informacijos sklaidos portale buvo galima laisvai susipažinti su
unikaliu didžiuliu kiekiu informacijos apie daugiau kaip 4 100 cheminių medžiagų (arba
78 proc. registruotų cheminių medžiagų) iš daugiau kaip 23 000 registracijos
dokumentacijų;
d) už tai, kad pasiekta pažanga vertinant pasiūlymus atlikti bandymus ir atliekant
dokumentacijų atitikties patikrą, o Valstybių narių komitete vienbalsiai priimta daug
susitarimų;

e) už tai, kad, kaip planuota, valstybėms narėms ir ECHA valstybių narių komitetui buvo
pateiktas pirmasis pasiūlymas dėl koreguojamojo Bendrijos veiksmų cheminių
medžiagų vertinimo plano (CoRAP), į kurį 2012–2014 m. įtraukta 91 cheminė
medžiaga;
f) už tai, kad kandidatinis sąrašas papildytas 28 itin didelį susirūpinimą keliančiomis
medžiagomis (SVHC), įskaitant 11 cheminių medžiagų, kurių dokumentaciją ECHA
parengė pagal XV priedą;
g) už tai, kad agentūra išsiuntė savo trečiąją rekomendaciją Komisijai dėl prioritetinių
cheminių medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą. Rekomenduota įtraukti 13
cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo. Pasirinkta priimti paraiškas dėl
autorizacijos;
h) už tai, kad RAC ir SEAC priimtos nuomonės dėl pirmųjų keturių apribojimo pasiūlymų;
i) už tai, kad agentūra, vykdydama teisinius REACH reglamente nustatytus reikalavimus,
pateikė savo pirmąją penkerių metų REACH reglamento įgyvendinimo ataskaitą;
parengė pirmąją trejų metų ataskaitą dėl bandymų, kuriems nenaudojami gyvūnai,
metodų ir strategijų įgyvendinimo ir naudojimo, ir kad abi ataskaitos buvo pateiktos
Komisijai ir skaidrumo sumetimais paviešintos;
j) už tai, kad teikta parama siekiant užtikrinti REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą –
vykdymo institucijoms pateikta nauja RIPE priemonė, taip pat paskelbtos naujos
pramonės atstovams skirtos REACH-IT, IUCLID 5 ir CHESAR versijos;
k) už tai, kad pramonės atstovams teikta pagalba siekiant didinti pajėgumus. Tam
naudotos įvairios bendravimo priemonės – rengti internetiniai seminarai ir 22
oficialiomis ES kalbomis publikuota tikslinė medžiaga;
l) už tai, kad tiesiogiai padėta registruotojams teikiant ECHA pagalbos tarnybos
paslaugas, o pramonės atstovams pateikti atnaujinti ir nauji rekomendaciniai
dokumentai – didelė jų dalis pateikta 22 ES kalbomis likus dar daug laiko iki
registracijos termino.
3. Atkreipia dėmesį į Komisijos prašymu agentūros suteiktus kokybiškus mokslinius
patarimus, pirmiausia dėl biocidinių produktų teisėkūros pasiūlymo pirmojo skaitymo,
techninio darbo rengiant nanomedžiagų reguliavimo sistemą ir alternatyvių bandymų
metodų, galinčių sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių.
4. Sveikina, kad agentūra toliau skaidriai dirba, kad komitetai esant reikalui įtraukia
suinteresuotuosius subjektus ir registruotojus, kad buvo pagerinti akredituotų
suinteresuotųjų subjektų organizacijų tinkamumo kriterijai ir kad pirmasis praktinis
seminaras su šiomis organizacijomis buvo surengtas Briuselyje, siekiant palengvinti jų
dalyvavimą ECHA darbo programose.
5. Atkreipia dėmesį, kad pažanga užklausų tvarkymo srityje neatitiko ECHA metinio tikslo,
tačiau buvo imtasi priemonių šiam tikslui pasiekti nuo ketvirtojo 2011 m. ketvirčio.
6. Atkreipia dėmesį, kad konfidencialumo reikalavimų tvarkymo srityje pasiekta pažanga
neatitiko tikslo, tačiau imtasi priemonių patenkinamiems rezultatams ateityje pasiekti.
Ragina agentūrą išspręsti susikaupusius konfidencialumo reikalavimus ir klausimus,
susijusius su papildoma skelbtina informacija, atsižvelgiant į Komisijos patarimus.

7. Džiaugiasi iniciatyva susitikti su VNKI vadovais, nes tai padės veiksmingiau planuoti ir
naudoti institucijų išteklius visoje ES.
8. Džiaugiasi pasiekta pažanga įgyvendinant vidaus kontrolės standartus ir integruotą
kokybės vadybos sistemą, taip pat atliekama nuolatine rizikos analize ir valdymu.
9. Džiaugiasi gautais galimybių ir poreikių vertinimo, siekiant palengvinti MVĮ bendravimą su
agentūra, be kita ko, ir per REACH-IT (įvairiomis kalbomis), rezultatais bei skatina ECHA
šias rekomendacijas įgyvendinti.
10. Vertina Apeliacinės komisijos ir jos registro darbą nagrinėjant 6 apeliacinius skundus.
11. Vertina dideles agentūros pastangas įdarbinimo srityje – į darbą priimti 88 nauji
darbuotojai ir užimta 98 proc. agentūros etatų sąrašo darbo vietų.
12. Pripažįsta, kad agentūra Komisijai grąžino laikiną 2010 m. gautą subsidiją ir 2011 m. gavo
daugiau pajamų, nei planuota. Vertina agentūros pastangas tikrinti registruotojų MVĮ
statusą.
13. Sveikina agentūrą už tai, kad pavyko pasiekti aukštą 96 proc. biudžeto įsipareigojimų
asignavimų ir 81 proc. mokėjimo asignavimų vykdymo lygį.
14. Atkreipia dėmesį, kad bendra perkeliama suma beveik nepasikeitė nuo 2010 m., tačiau
ragina agentūrą imtis priemonių šiai sumai kuo labiau sumažinti.
15. Atkreipia dėmesį į nuolatines agentūros pastangas gerinti valstybių narių institucijų prieigą
prie REACH-IT sistemos ir užtikrinti saugų sistemoje esančios informacijos naudojimą.
16. Džiaugiasi nauju darbuotojų modeliu ir ragina agentūrą įtraukti į jį ir finansinius aspektus.
17. Džiaugiasi nauja organizacijos tapatybe ir patogia naudoti interneto svetaine.
18. Atkreipia dėmesį į reorganizacijos būtinybę, siekiant užtikrinti, kad agentūros struktūra
atitiktų jos besikeičiantį vaidmenį, įskaitant biocidų ir PIC srityje.
19. Labai vertina vadovybės ir visų darbuotojų pastangas siekti ambicingų reglamentuose
nustatytų tikslų. Pritaria dėl taikytų priemonių didelei 2010 m. darbuotojų patirtai įtampai
sumažinti – tai itin svarbu, norint palaikyti aukštą darbuotojų moralę bei išsaugoti
kvalifikuotus darbuotojus.

Helsinkis, 2012 m. kovo 23 d.
Pasirašo
Valdančiosios tarybos vardu
Thomas JAKL
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