Faktai ir skaičiai
ECHA-12-A-04-LT

2013 m. darbo programa
Siekiama tapti geriausia pasaulyje
cheminių medžiagų saugumo
reguliavimo institucija.
ECHA strateginiai tikslai

ECHA iškelti keturi strateginiai tikslai yra įtvirtinti šios
agentūros ilgalaikėje 2013–2015 m. programoje. Šiuo
metu ECHA rengia naują, ilgesniam laikotarpiui (2014–
2018 m.) skirtą programą. Čia numatoma paaiškinti,
kaip strateginius tikslus paversti visaverte strategija,
kuri padėtų įgyvendinti ambicingus REACH ir CLP
reglamentuose nustatytus uždavinius.
STRATEGINIAI ECHA TIKSLAI
• Siekti, kad būtų kuo daugiau aukštos
kokybės duomenų, kurie padėtų
užtikrinti saugią cheminių medžiagų
gamybą ir saugų naudojimą.
• Skatinti institucijas naudoti duomenis
protingai, kad būtų galima nustatyti
susirūpinimą keliančias chemines
medžiagas ir spręsti su jomis susijusias
problemas.
• Spręsti mokslinius iššūkius ir veikti kaip
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų
dalyvių mokslinių ir reguliavimo gebėjimų
ugdymo centras.
• Našiai ir veiksmingai atlikti naujas teisės aktų
numatytas užduotis, prisitaikant prie ateityje
mažėsiančių išteklių.

Laukia darbingi metai

Antrasis REACH reglamente nustatytas registracijos
terminas – 2013 m. gegužės 31 d. Įmonės, norinčios
į Europos Sąjungos rinką tiekti chemines medžiagas,
kurių kiekis siekia 100 ar daugiau tonų per metus,
privalės ECHA pateikti registracijos dokumentaciją.
Biocidai naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms

ar gaminiams apsaugoti nuo žalingų organizmų,
pavyzdžiui, parazitų ar bakterijų. Europos biocidinių
produktų reglamentas įsigalios 2013 m. rugsėjo 1 d.,
todėl daug įmonių privalės pateikti dokumentacijas
ECHA, kad gautų veikliųjų medžiagų leidimus.
Anksčiau dėl biocidinio produkto autorizacijos reikėjo
kreiptis kiekvienoje šalyje atskirai. Įsigaliojus naujajam
reglamentui, įmonės taip pat gali teikti paraiškas dėl
autorizacijos visose Europos Sąjungos valstybėse
narėse, ECHA pateikdami tik vieną dokumentaciją.

Praėjusiais metais agentūra pradėjo rengtis Biocidinių
produktų reglamento įsigaliojimui beveik visose savo
veiklos srityse. Parengiamuosius darbus numatoma tęsti
ir 2013 m.
Artėjant galutiniam registracijos terminui ir
įsigaliojus Biocidinių produktų reglamentui, teikiamų
dokumentacijų kiekis padidės. Tai turės įtakos kitiems
procesams, pavyzdžiui, dokumentacijų vertinimo
veiklai. Taip pat bus skelbiama daugiau informacijos
apie chemines medžiagas ir ECHA gaus daugiau
klausimų, pavyzdžiui, per ECHA pagalbos tarnybą.
ECHA pasirengusi suteikti reikiamą pagalbą įmonėms ir
institucijoms.
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Pagrindinės prielaidos ir preliminarūs 2013 m.
ištekliai

PAGALBA ĮMONĖMS LAIKANTIS CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ
Registracijos dokumentacijos

15 200

Pasiūlymai atlikti bandymus

410

Prašymai leisti susipažinti su anksčiau nei prieš 12
metų pateiktais duomenimis

240

Pranešimai dėl produkto ir technologinio tyrimo
ir plėtros (PPORD)

400

Tyrimai

1 200

Apeliaciniai skundai

36

Įmonės dydžio patikrinimas

300

Prašymai suteikti alternatyvų pavadinimą

150

Atitikties patikros

560
ECHA nuotrauka

SAUGAUS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO
SKATINIMAS

Moksliniai uždaviniai

Pasiūlymai dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo

70

Sprendimai dėl cheminių medžiagų vertinimo

30

INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS
TEIKIMAS
Pagalbos tarnyba, bendrieji ir žinių skyriaus
tyrimai
Konfidencialumo prašymai

11 800
770

VEIKSMAI DĖL SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ
Pasiūlymai dėl apribojimo

8

Pasiūlymai pripažinti itin didelį susirūpinimą
keliančia chemine medžiaga (SVHC)

30

Autorizacijos paraiškos

20

ECHA įsipareigojo iki 2013 m. pabaigos patikrinti 5 proc.
prieš pirmą registracijos terminą gautų dokumentacijų
atitiktį.
Reikės visas jėgas skirti cheminėms medžiagoms vertinti.
Pirmosios dokumentacijos dėl paraiškos autorizacijai
gauti agentūrą pasieks jau 2013 m. Kad viskas vyktų
sklandžiai, numatoma pirmą kartą išbandyti naujus
procesus.
2013-ieji ECHA daugeliu atžvilgių bus vieni iš
darbingiausių metų. Agentūra planuoja spręsti naujų
jų metų uždavinius stengdamasi dirbti veiksmingiau ir
teikti pirmenybę svarbiausioms užduotims.

KITA
Prieiga prie dokumentų ir sprendimų

400

Teisės aktuose numatytas darbuotojų skaičius

608

Agentūros biudžetas

107 mln.
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