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2014 m. darbo programa.
Pamatai ateičiai

Pradėdama nuo 2014 m. Europos cheminių
medžiagų agentūra (ECHA) stengsis įtvirtinti
saugų cheminių medžiagų naudojimą per
ateinančius penkerius metus. Jos prioritetai –
nustatyti, kokių veiksmų būtina imtis siekiant
įgyvendinti su REACH registracijos galutiniu
terminu 2018 m. susijusius tikslus; siekti, kad
2020 m. būtų įgyvendintas politinis saugaus
cheminių medžiagų naudojimo tikslas; ir užtikrinti
sklandų labai didelį susirūpinimą keliančių
annankatu

18 ,

p.o. box

400,

cheminių medžiagų, biocidinių cheminių medžiagų
ir produktų autorizacijos procesą. Be to, agentūra
taip pat stebės Komisijos atliekamą REACH
reglamento peržiūrą.
Savo strateginių tikslų ECHA galės siekti
glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis
narėmis, Europos Komisija ir akredituotosiomis
suinteresuotų subjektų organizacijomis.
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ECHA STRATEGINIAI TIKSLAI

2014 m. apytikriai duomenys

1. Išplėsti prieigos prie aukštos kokybės duomenų
galimybes, kad būtų galima saugiai gaminti ir
naudoti chemines medžiagas

Pagerinti aukštos kokybės duomenų prieinamumą

ECHA, nacionalinės institucijos ir pramonė turi veikti
išvien, kad pagerėtų registracijos dokumentacijų
kokybė. Siekiant šio ilgalaikio tikslo reguliacinio
pobūdžio vertinimo veiksmai turi būti derinami su
cheminės saugos metodų, standartų ir priemonių
gerinimu ir jų perdavimu tiekimo grandinei. Siekdama
pagerinti prieigą prie savo duomenų bazių, ECHA taip
pat ketina parengti aktualesnės, geriau vartotojams
pritaikytos informacijos apie chemines medžiagas.

Sprendimai dėl pasiūlymų atlikti bandymą

200

Prašymai suteikti prieigą prie senesnių negu 12
metų duomenų

270

PPORD pranešimai

300

Iki numatyto 2018 m. galutinio terminodaug mažų
ir vidutinio dydžio įmonių chemines medžiagas
registruos pirmą kartą. ECHA rengia daugiametę
savo priemonių ir rekomendacinių dokumentų
peržiūros programą, kad įmonėms būtų patogiau
naudotis minėtomis priemonėmis ir dokumentais.
ECHA didins pramonės įmonių informuotumą apie
tolesniems naudotojams tenkančias prievoles, iš
kurių galima paminėti prievolę perduoti informaciją
tiekimo grandinėje, atnaujinti saugos duomenų lapus
su poveikio scenarijais.
Agentūra taip pat pateiks daugiau informacijos
apie mišinių ženklinimo pagal CLP (klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo) reglamentą prievoles, kurių
bus privaloma laikytis nuo 2015 m. birželio mėn.
2. Sutelkti valdžios institucijas, kad jos
bendradabiautų ir išmaniai naudotų duomenis
siekdamos nustatyti susirūpinimą keliančias
medžiagas ir jų problemas

Registracijos dokumentacijos

Užklausos

p.o. box

400,

23

Įmonės dydžio patikros

600

Prašymai dėl alternatyvaus pavadinimo

100

Su atitikties patikra susiję sprendimai

150

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo
pasiūlymai

70

Sutelkti valdžios institucijas, kad jos bendradarbiautų
nustatydamos susirūpinimą keliančias medžiagas ir jų
problemas

Valstybių narių vertintinos į CoRAP įtrauktos
cheminės medžiagos

50

Cheminės medžiagos vertinimo sprendimai

35

Apribojimo pasiūlymai

8

Siūlymai dėl SVHC identifikavimo

30

Paraiškos autorizacijai gauti

20

Dėl SVHC naudojimo autorizacijos ECHA siekia, kad
jos komitetai parengtų aukštos kokybės nuomones
apie pirmąsias paraiškas autorizacijai gauti.

18 ,

1 300

Apeliaciniai skundai

2014 m. yra pirmieji ištisiniai metai, kai kartu su
valstybėmis narėmis ir Komisija ECHA pradeda
įgyvendinti su labai didelį susirūpinimą keliančiomis
cheminėmis medžiagomis (SVHC) susijusį plataus
užmojo planą iki 2020 m. Šis planas aprėpia ne tik
žinomas SVHC, bet ir tas medžiagas, kurios bus
nustatytos kaip SVHC. Siekiant nustatyti nežinomų
labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių
medžiagų tapatybę bus nuodugniai peržiūrima
registracijos duomenų bazė.

annankatu

5 800
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3. Mokslinių uždavinių sprendimas tampant
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų veikėjų
mokslinių ir reguliavimo gebėjimų ugdymo centru
ECHA tęs savo veiklą nanomedžiagų srityje,
kad nanomedžiagos ir jų naudojimo būdai būtų
registruojami pagal REACH nuostatas. Agentūra
numato suburti specialistų grupę, kuri teiktų
paramą nustatant endokrininę sistemą trikdančias
medžiagas.
Be to, agentūra toliau plėtos savo mokslinę
kompetenciją,kad galėtų teikti mokslines
rekomendacijas teisės aktų leidėjams su chemine
sauga susijusiais klausimais.
4. Atsižvelgiant į numatomus išteklių apribojimus,
veiksmingai ir našiai spręsti esamas ir naujas teisės
aktuose numatytas užduotis
ECHA supaprastins savo REACH ir CLP
reglamentuose nustatytas reguliavimo procedūras
bei savo veiklą vykdys veiksmingiau ir našiau.
Tai padės prisitaikyti prie šiems teisės aktams
įgyvendinti skirtų išteklių sumažinimo.
ECHA taip pat atsižvelgs į savo patirtį, rengdama su
Biocidinių produktų ir IPS reglamentais susijusius
veiksmingus ir našius procesus. Kalbant apie
biocidinius produktus, veikliųjų medžiagų tvirtinimas
ES lygmeniu priklausys nuo peržiūros programos
spartos.
2014 m. apytikriai duomenys

Prašymai pateikti informaciją
Pagalbos tarnyba, bendrojo pobūdžio ir
žiniasklaidos priemonių užklausos

6 000

Naujos teisės aktuose nurodytos užduotys:
biocidiniai produktai ir IPS
Biocidiniai produktai
Nuomonės dėl veikliosios medžiagos
patvirtinimo

50

Paraiškos Sąjungos autorizacijos liudijimui
gauti

20

Vertinimai veikliosios medžiagos tiekėjams

300

Techninio lygiavertiškumo ir cheminio
panašumo vertinimai

150

ISP
ISP pranešimai

4 000

annankatu

18 ,

p.o. box

400,
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2014 m. organizacijos schema
ECHA padaliniai

Skyrius

Vykdomasis direktorius

Darbuotojai

Direktoratas
Member State
Committee

Socio-economic
Analysis
Committee

FORUM

Risk Assessment
Committee

Biocidal
Products
Committee

Deputy
Executive Director
Exercising also as Director of
Regulatory Affairs

Management
Board

Board of
Appeal

Executive
Director

Registry of the
Board of Appeal

Executive
Office
Auditor
Scientific
Advisor

Regulatory
Affairs

Registration

Risk
Management

Evaluation

Information
Systems

Resources

Helpdesk and
Helpnet Secretariat

Committees
Secretariat

Dossier Submission
and PIC

Classification

Evaluation I

ICT
Infrastructure

Finance

Guidance and
FORUM Secretariat

Legal Affairs

Substance ID and
Data Sharing

Risk Management
Identification

Evaluation II

Business
Information
Systems

Human
Resources

Computational
Assessment
and Dissemination

Risk Management
Implementation

Evaluation III

Management
Information
Systems

Corporate
Services

Communications

The Director of Cooperation also
exercises the function of SME
Ambassador

Biocides
Assessment

Apie ECHA glaustai:
•
•
•
•

Apie 600 darbuotojų iš daugumos ES šalių
4 moksliniai komitetai, kuriuose dirba 28
valstybių narių specialistai
Vienas už teisės aktų įgyvendinimą atsakingų
nacionalinių institucijų forumas
2014 m. skirtas 119 mln. EUR biudžetas

2014 m. darbo programa
echa.europa.eu/publications
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