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2017 m. darbo programa. Pagrindiniai aspektai
ECHA dirba siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo toksiško
cheminių medžiagų poveikio. Kartu ji skatina ES cheminių medžiagų sektoriaus
inovacijas ir konkurencingumą. Ji reikalauja, kad įmonės pateiktų išsamius
duomenis apie savo gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas, ir
skatina atlikti cheminių medžiagų bandymus nenaudojant gyvūnų.

ECHA įgyvendina keturis ES teisės aktus, kuriais
reglamentuojamos cheminės medžiagos: REACH
reglamentą, Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
(CLP) reglamentą, Biocidinių produktų reglamentą
(BPR) ir Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS)
reglamentą. Agentūra padeda įmonėms laikytis šių
teisės aktų ir taip skatina saugų cheminių medžiagų
naudojimą.

2017 m. ECHA toliau sieks įgyvendinti savo keturis
strateginius uždavinius.

Dirbdama partnerystės pagrindais su
suinteresuotaisiais subjektais, ECHA toliau prisidės
įgyvendinant Pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo
darnaus vystymosi klausimais tikslą – užtikrinti, kad
iki 2020 m. cheminės medžiagos būtų naudojamos ir
gaminamos taip, kad būtų kuo labiau sumažintas jų
didelis neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2017 m. bus esminiai metai, nes įmonės pasirengs
galutiniam REACH registracijos terminui 2018 m.
Iki 2018 m. gegužės 31 d. įmonės, gaminančios arba
importuojančios vieną toną arba daugiau cheminių
medžiagų per metus, turi būti įregistravusios savo
chemines medžiagas. Dauguma šių įmonių yra MVĮ,

Užtikrinti kuo geresnį kokybiškos
informacijos prieinamumą, kad būtų
galima saugiai gaminti ir naudoti
chemines medžiagas
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kurios registraciją atliks pirmą kartą. Agentūra toliau
teiks prioritetą MVĮ – taip ji pripažįsta papildomus
iššūkius, su kuriais mažosios ir vidutinės įmonės
susiduria siekdamos užtikrinti atitiktį teisės aktams.

Prieinama parama
Siekiant padėti įmonėms pasirengti registracijai,
2016 m. įdiegta naujos kartos IT priemonių, o
ECHA tinklalapiuose, susijusiuose su REACH 2018,
paskelbtos naujausios gairės. Pagrindinis ECHA
iššūkis 2017 m. – viešai paskelbti apie šią prieinamą
paramą kuo platesnei auditorijai. Labai svarbu
informuoti įmones, kurios nežino apie savo prievoles.
Informacijos apie cheminę saugą perdavimas
tiekimo grandinėse
Agentūra padės registruotojams ir tolesniems
naudotojams gerinti patarimų apie rizikos valdymą
perdavimą visoje tiekimo grandinėje.
Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai turi
perduoti savo klientams informaciją, kaip jas saugiai
naudoti, o jų klientai (tolesni naudotojai) privalo
pateikti savo tiekėjams grįžtamąją informaciją
apie tai, kaip jie naudoja chemines medžiagas.
Tokia informacija tuomet pateikiama registracijos
dokumentacijoje.
Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama siekiant
užtikrinti, kad importuotojai praneštų agentūrai apie
atvejus, kai jų mišiniuose ir gaminiuose yra labai didelį
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC).
Siekiant padėti registruotojams 2016 m. buvo
parengti ir ECHA svetainėje paskelbti kai kuriems
sektoriams skirti naudojimo žemėlapiai. 2017 m.
nauji tinklalapiai bus pritaikyti prie įvairių tiekimo
grandinės subjektų poreikių, siekiant padėti jiems
įvykdyti prievoles. ECHA toliau ragins naudoti
šias priemones, kad būtų skatinama kokybiškos
informacijos apie saugų naudojimą paklausa rinkoje.
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problemas

Skatinti institucijas sumaniai naudoti
informaciją nustatant susirūpinimą
keliančias chemines medžiagas ir
sprendžiant su jomis susijusias

Susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų
nustatymas ir jų keliamos rizikos mažinimas
ECHA ir valstybių narių institucijos tikrina ECHA
duomenų bazes, kad nustatytų chemines medžiagas,
kurios gali kelti susirūpinimą. Jos nusprendžia, kokią
vertinimo priemonę (atitikties patikrą ar cheminės
medžiagos vertinimą) reikėtų naudoti siekiant toliau
tirti šių cheminių medžiagų susirūpinimą keliančius
aspektus.
Patvirtinus susirūpinimą keliančius aspektus,
nustatoma tinkamiausia su chemine medžiaga
susijusios rizikos valdymo priemonė (apribojimas,
autorizacija arba suderintas klasifikavimas ir
ženklinimas). Tuomet viena iš valstybių narių arba
Europos Komisija imasi iniciatyvos, kad įgyvendintų
šią priemonę. Tikimasi, kad 2017 m. šioje srityje
padaugės darbo, nes į kandidatinį sąrašą bus siūloma
įtraukti įvairias chemines medžiagas, be to, tikimasi,
kad bus pateikta daugiau pasiūlymų dėl suderinto
klasifikavimo arba dėl apribojimų.

Įmonėms tenkančios naštos mažinimas
2016 m. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas,
kuriuo nustatomos supaprastintos procedūros,
taikomos specialiais paraiškų autorizacijai gauti
atvejais, taip pat galimi susijusių mokesčių pakeitimai,
turėtų padėti sumažinti įmonėms tenkančią naštą
ir sumažinti jų išlaidas. Toliau bus siekiama didinti
alternatyvių cheminių medžiagų tiekėjų dalyvavimą
ir skatinama naudoti būdus, kuriais pakeičiamos
cheminės medžiagos arba diegiamos inovacijos.

Informacijos apie chemines medžiagas gerinimas
Toliau bus gerinama ir skatinama įmonių, vartotojų,
darbuotojų ir tyrėjų prieiga prie unikalios ECHA
duomenų bazės apie chemines medžiagas.
Siekiant gerinti saugos informacijos kokybę ir
nustatyti chemines medžiagas, kurioms reikia taikyti
papildomas rizikos valdymo priemones, dėl cheminių
medžiagų, kurioms teikiamas didžiausias prioritetas,
bus atliekamos atitikties patikros. Daugiau dėmesio
skiriama aukštesnės pakopos su žmogaus sveikata
ir aplinka susijusiems pakitimams, kai cheminių
medžiagų kiekis tonomis viršija 100 tonų.
Tikslinės registruotojų, kurių dokumentacijose nustatyta
trūkumų, informavimo kampanijos taip pat padės užtikrinti
geresnę registracijos duomenų kokybę. Kartu ECHA
toliau nagrinės pasiūlymus atlikti cheminių medžiagų
bandymus su gyvūnais ir taip užtikrins, kad bandymais
būtų pašalinamos didžiausios informacijos spragos ir kad
bandymai su gyvūnais būtų naudojami tik kraštutiniu atveju.

APIE ECHA GLAUSTAI
•• Apie 600 darbuotojų iš daugumos ES šalių.
•• 4 moksliniai komitetai su ekspertais iš 28 ES
valstybių narių ir 2 EEE valstybių.

•• Nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų
forumas.
•• 2017 m. skirtas 109,8 mln. EUR biudžetas.
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Spręsti mokslinius uždavinius ir tapti
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų
dalyvių mokslinių ir reguliavimo gebėjimų
stiprinimo centru

Alternatyvių metodų skatinimas
2017 m. ECHA toliau laikysis savo sisteminio požiūrio
į mokslinių gebėjimų plėtojimą. Agentūra toliau
atkreips registruotojų dėmesį į analogijos vertinimo
sistemą (angl. read-across assessment framework,
RAAF). ECHA taip pat paskelbs ataskaitą apie tai, kaip
reguliavimo tikslais taikomi alternatyvūs metodai ir
būdai, kuriais skatinama atlikti naujausią bandymų su
gyvūnais galimybių ir apribojimų vertinimą.
2017 m. bus baigtos rengti atnaujintos
rekomendacijos dėl nanomedžiagų. Šios
rekomendacijos turėtų padėti pagerinti registracijos
dokumentacijose pateikiamos informacijos apie
nanomedžiagas kokybę. Komisijai suformulavus
galutinius endokrininę sistemą ardančioms
cheminėms medžiagoms taikomus kriterijus, ECHA
taip pat parengs gaires, kad palengvintų šių kriterijų
naudojimą.
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Veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti
esamas ir naujas teisėkūros užduotis
kartu prisitaikant prie būsimo išteklių
apribojimo

Poreikis daugiau investuoti
2017 m. agentūra dar kartą nagrinės savo IT sistemų
struktūrą, kad ne tik toliau gerintų integraciją,
teiktų geresnes paslaugas pramonei ir valstybėms
narėms, bet ir sumažintų rankinio darbo krūvį
vidaus procesuose. Šiuo metu vis dar reikia daugiau
investuoti į dabartines IT priemones ir sistemas,
kad reguliavimo procesuose būtų gaunama tinkama
parama. Taip pat bus diegiamos naujos MVĮ skirtos
debesijos paslaugos.

SPECIALIOS PARAMOS MVĮ TEIKIMAS
Nors ECHA pranešimai ir patarimai yra svarbūs
visiems įsipareigojimų turintiems subjektams,
2017 m. agentūra toliau paslaugas teiks
atsižvelgdama į MVĮ poreikius:
•
•

•

•

•
•

REACH 2018 m. registracijos veiksmų gairėse
numatyta konkreti parama MVĮ.
Įgyvendinus CSR / PS veiksmų gaires pasiekti
rezultatai visų pirma bus skirti MVĮ, kaip
tolesniems tiekimo grandinės dalyviams,
remti.
Cheminių medžiagų duomenų bazės ir
svetainės informacinės skilties tobulinimas
padės MVĮ rasti informacijos apie jų cheminių
medžiagų savybes ir statusą.
Konkretus dėmesys bus skiriamas teikiant
pagalbą MVĮ, planuojančioms pateikti
paraiškas autorizacijai gauti, kad jos žinotų,
kokia informacija yra reikalinga.
Vykdoma komunikacijos veikla, atsižvelgiant
į jos turinį ir formą, bus orientuota į MVĮ ir
tolesnių naudotojų poreikius.
Rekomendacijas ir kitą MVĮ naudingą
informaciją visada bus stengiamasi pateikti
23 oficialiomis ES kalbomis.

KAI KURIE PAGRINDINIAI 2017 M. DARBO KRŪVIO
ASPEKTAI
Užtikrinti kuo geresnį aukštos kokybės duomenų
prieinamumą
Pateiktos registracijos dokumentacijos
(įskaitant atnaujinimus)
Užklausos (susijusios su registracija)

13 000
1 700

Gauti PPORD pranešimai

300

Galutinių sprendimų atitikties patikra

180

Biocidų srityje laukiama didelio darbo krūvio
Biocidų srityje ECHA teiks paramą rengiant
sprendimus, susijusius su peržiūros programa, arba
naujas paraiškas dėl veikliųjų cheminių medžiagų,
kurios naudojamos biocidiniuose produktuose. ECHA
taip pat stengsis remti valstybių narių institucijas, kad
jos savo užduotis vykdytų pagal peržiūros programą.

Galutiniai sprendimai dėl pasiūlymų atlikti
bandymus

150

Galiausiai ECHA aktyviai rems Komisiją REACH ir
CLP reglamentų peržiūros metu ir rengiant žiedinę
ekonomiką padedančias skatinti priemones.

Galutiniai sprendimai dėl cheminės medžiagos
vertinimo

30

Apribojimo pasiūlymai

12

Pasiūlymai dėl SVHC nustatymo

15

Pasiūlymai dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo

70

Paskatinti institucijas nustatyti susirūpinimą keliančias
chemines medžiagas ir spręsti su jomis susijusias
problemas

Paraiškos autorizacijai gauti
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KAI KURIE PAGRINDINIAI 2017 M. DARBO KRŪVIO
ASPEKTAI
Kita

Biocidai
Paraiškos dėl naujos veikliosios cheminės
medžiagos patvirtinimo

8

Užklausos pagalbos tarnyboms

11 650

Paraiškos dėl veikliųjų cheminių medžiagų
galiojimo pratęsimo arba peržiūros

2

MVĮ statuso patikros

330
540

Paraiškos Sąjungos autorizacijai gauti

37

Registruotojų konfidencialumo prašymai

Nuomonės dėl peržiūros programoje nurodytų
veikliųjų cheminių medžiagų

50

Apeliacinei tarybai paduoti skundai

27

Paraiškos dėl techninio lygiavertiškumo ir
cheminio panašumo

37

Apeliacinės tarybos užbaigtos bylos

25

IPS
Eksporto pranešimai

8 900

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA
ORGANISATION CHART
December 2016
ECHA Bodies

Unit

Executive Director

Staff

Directorate

MSC

SEAC

FORUM

RAC

BPC

DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR*

MANAGEMENT BOARD

BOARD

EXECUTIVE DIRECTOR

REGISTRY OF THE
BOARD OF APPEAL
RBOA

EXECUTIVE OFFICE***
EXO

SCIENTIFIC ADVICE
SSA

OF APPEAL
BOA

INTERNAL AUDIT
IAC

REGISTRATION
C

RISK MANAGEMENT
D

EVALUATION
E

INFORMATION SYSTEMS
I

RESOURCES
R

COMMUNICATIONS
A1

COMMITTEES
SECRETARIAT
B1

DOSSIER SUBMISSION
& PIC
C1

BIOCIDES ASSESSMENT
D1

EVALUATION I
E1

IT INFRASTRUCTURE &
SUPPORT
I1

FINANCE
R1

SUPPORT, FORUM &
HELPNET SECRETARIAT
A2

LEGAL AFFAIRS
B2

SUBSTANCE ID & DATA
SHARING
C2

CLASSIFICATION &
PRIORITISATION
D2

EVALUATION II
E2

BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS
I2

HUMAN RESOURCES
R2

COMPUTATIONAL
ASSESSMENT &
DISSEMINATION
C3

RISK MANAGEMENT
IMPLEMENTATION
D3

EVALUATION III
E3

MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS
I3

CORPORATE SERVICES
R3

* Exercising also the function of Director of Regulatory Affairs
** Exercising also the function of SME Ambassador
*** The Quality Manager forms part of the Executive Office
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of working for the
safer use of chemicals

Planai ir ataskaitos
https://echa.europa.eu/about-us/theway-we-work/plans-and-reports
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