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Daugiametė 2014–2018 m. darbo programa
– siekiama užtikrinti saugų cheminių
medžiagų naudojimą
Keturiais strateginiais tikslais
pagrįstame ECHA penkerių metų
plane apibrėžiamas agentūros indėlis
siekiant REACH, CLP, biocidinių
produktų ir PIC reglamentuose
iškeltų tikslų1
2014–2018 m.

ECHA siekia tapti svarbiausia pasauline cheminių
medžiagų saugos klausimų reguliavimo institucija.
Šiame penkerių metų plane numatyti šių ambicingų
planų įgyvendinimo būdai; siekdama šio tikslo ECHA
glaudžiai bendradarbiauja su Europos institucijomis
ir valstybėmis narėmis bei palaiko ryšius su
įgaliotosiomis suinteretuotosiomis šalimis
Siekiant ECHA išteklius skirti prioritetinėms
sritims, iškelti šie keturi veiklos tikslai: užtikrinti
visuomenės pasitikėjimą pramonės sektoriaus
teikiama saugos informacija, sumažinti susirūpinimą
keliančių medžiagų naudojimą ir jų poveikį bei
sukurti informacinę bazę patikimoms mokslinėms
rekomendacijoms teikti. Be to, agentūra siekia dar
labiau padidinti veiklos veiksmingumą ir našumą.
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Keturi tikslai priskirti veiklos sritims, nustatant
kiekvienų metų veiklos gaires. Metinėse veiklos
programose išsamiau apibrėžiamos atskiros veiklos
rūšys.
Šių gairių įgyvendinimo ir veiklos vykdymo pažanga
įvertinama kiekvienais metais, kad, prireikus, ECHA
galėtų persvarsyti ir atnaujinti planą bei gaires.

1
ECHA įgyvendina cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų reglamentą (REACH); cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
reglamentą (CLP); biocidinių produktų reglamentą (BPR) ir
reglamentą dėl išankstinio pranešimo apie sutikimą (PIC).
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1 strateginis tikslas: Užtikrinti kuo
geresnį aukštos kokybės informacijos
prieinamumą, kad chemines medžiagas
būtų galima gaminti ir naudoti saugiai
Įgyvendinant REACH ir CLP reglamentus ECHA
pavyko sukurti didžiausią pasaulyje cheminių
medžiagų poveikio duomenų bazę. Agentūra skelbia
informaciją apie registruotas chemines medžiagas,
apie chemines medžiagas, apie kurias į klasifikavimo
ir ženklinimo inventorių nusiųstas pranešimas, ir su
jos reguliavimo veikla susijusius duomenis.
Viena iš 2014–2018 m. užduočių – pagerinti
registravimo duomenų kokybę. Šie duomenys turi
būti naudojami efektyviai siekiant užtikrinti saugią
cheminių medžiagų gamybą ir naudojimą. Vertindama
dokumentaciją ir imdamasi atitinkamų veiksmų
prieš tas bendroves, kurių informacija neatitinka
standartinių reikalavimų, ECHA padeda užtikrinti
vienodas sąlygas visiems registruotojams.
Siekdama visoje tiekimo grandinėje pagerinti
informacijos apie rizikos valdymo rekomendacijas
pateikimą ir užtikrinti vartotojų interesus jiems
perkant gaminius, agentūra teikia pagalbą
registruotojams ir tolesniems naudotojams.
2 strateginis tikslas: Dėti visas pastangas,
kad nustatydamos susirūpinimą
keliančias chemines medžiagas ir
spręsdamos su jomis susijusius klausimus
institucijos informaciją naudotų
tinkamai.

Įsigaliojus biocidinių produktų reglamentui ECHA
tenka pagrindinė užduotis koordinuojant veikliųjų
cheminių medžiagų vertinimą ir visoje Sąjungoje
autorizuojant biocidinius produktus.
Siekdama visoje Europoje pagerinti cheminių
medžiagų teisės aktų reikalavimų vykdymą ECHA
remia nacionalinių institucijų veiklą, joms derinant
savo įgyvendinimo priemonių taikymą.
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3 strateginis tikslas: mokslinių užduočių
sprendimas vykdant valstybių narių,
Europos institucijų ir kitų dalyvių
mokslinių ir reguliavimo gebėjimų ugdymo
centro funkciją
Siekdama toliau išlikti svarbiausia mokslinio
reguliavimo pagrindų kūrėja ECHA bendradarbiauja
su moksline bendruomene atsižvelgdama į
naujausias aktualijas ir naujas reguliavimo
reikmes. Steigdama specialias komitetų darbo
grupes, kurdama mokslinių tyrimų platformas,
organizuodama mokymą ir seminarus agentūra kuria
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų dalyvių
gebėjimų ugdymo centrą.
Artimiausiais metais numatomoje paskelbti
naujojoje mokslinių reguliavimo pagrindų strategijoje
prioritetine sritimi taps agentūros mokslinių tyrimų
veikla.
4 strateginis tikslas: prisitaikant prie
numatomų mažesnių išteklių, ir toliau
veiksmingai ir našiai vykdyti dabartines ir
naujas teisės aktų rengimo užduotis
Kaip numatyta REACH ir CLP reglamentuose,
2014–2018 m. ECHA teks atlikti daug reguliavimo
užduočių; jau pradėtos įgyvendinti naujos su
biocidinių produktų ir PIC reglamentais susijusios
užduotys. Be to, taip pat tenka atsižvelgti į ES
biudžete numatomus mažesnius veiklos išteklius.
Todėl ECHA siekia užtikrinti kuo didesnę sąveiką
įgyvendinant šias užduotis ir kuo veiksmingiau
naudoti savo informacines technologijas. Nuolat
stengiantis tobulinti visų operacijų vykdymą
siekiama padidinti veiklos veiksmingumą ir našumą.
Žr. ECHA daugiametę 2014–2018 m. darbo
programą šiuo adresu: echa.europa.eu/publications
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Siekdama parengti bendrą cheminių medžiagų
keliamos rizikos valdymo sistemą ECHA glaudžiai
bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir Komisija.
Agentūra siekia tinkamai naudoti jos duomenų
bazėje sukauptą informaciją: pirmiausiai siekiama
nustatyti tas chemines medžiagas, kurios atrodo
esančios pavojingiausios ir kurių keliama rizika
kol kas nėra tinkamai valdoma. ECHA daugiausiai
dėmesio skiria naujų cheminių medžiagų, kurių rizika
turi būti įvertinta, paieškai ir šių medžiagų įtraukimui
į kandidatinį bei autorizacijos sąrašus bei taip
padeda pakeisti pačias pavojingiausias chemines
medžiagas Europos Sąjungoje.
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