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Darbo programa. 2015 m. akcentai

2015 m. ECHA ir toliau daugiausia
dėmesio skirs saugiam cheminių
medžiagų naudojimui, šiuo tikslu
įgyvendindama savo keturis
strateginius tikslus.
Be daugelio kitų veiksmų, Agentūra
imasi esminių priemonių, kad
iki 2018 m. registracijos termino
jos priemonės taptų patogesnės
naudoti, ir tobulina su autorizacija
ir biocidais susijusius procesus.

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

Keturi strateginiai tikslai

1

Pagerinti aukštos kokybės duomenų
prieinamumą, kad būtų galima saugiai gaminti
ir naudoti chemines medžiagas

2

Sutelkti valdžios institucijas, kad jos
protingai naudotų duomenis siekdamos
nustatyti susirūpinimą keliančias chemines
medžiagas ir spręsti su jomis susijusius
klausimus

3

Spręsti mokslinius uždavinius tampant
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų
dalyvių mokslinių ir reguliavimo gebėjimų
ugdymo centru

4

Atsižvelgiant į numatomus išteklių
apribojimus, veiksmingai ir našiai spręsti
esamas ir naujas teisės aktuose numatytas
užduotis
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1

Pagerinti aukštos kokybės duomenų
prieinamumą, kad būtų galima saugiai gaminti
ir naudoti chemines medžiagas

2015 m. labai svarbūs ECHA pasirengimo
paskutiniajam REACH registracijos terminui požiūriu.
Iki 2018 m. įmonės, per metus pagaminančios arba
importuojančios vieną toną cheminių medžiagų
arba daugiau, privalo užregistruoti savo chemines
medžiagas. Tarp registruotojų bus daug mažųjų
ir vidutinių įmonių, neturinčių registravimo pagal
REACH patirties. ECHA parama bus dar svarbesnė
siekiant, kad šios įmonės savo registracijos
dokumentacijose galėtų pateikti aukštos kokybės
duomenis apie chemines medžiagas. Ši parama
apima IT priemonių, skirtų dokumentacijoms rengti ir
teikti, patobulinimą ir rekomendacinių dokumentų ir
žiniatinklio turinio atnaujinimą.
Norėdama pasiekti įmones, kurios dar nieko
nežino apie savo pareigas pagal ES teisės aktus
dėl cheminių medžiagų, ECHA bendradarbiauja
su valstybėmis narėmis, akredituotais
suinteresuotaisiais subjektais ir kitais
Europos tinklais. Jei įmanoma, remiantis tokiu
bendradarbiavimu teikiama konkretiems sektoriams
skirta parama.
Registracijos dokumentacijose pateiktų duomenų
kokybę ECHA vertina atlikdama atitikties patikras.
Dirbdama šį darbą, ji daugiausia dėmesio skiria
cheminėms medžiagoms ir keliamiems pavojams,
turintiems didžiausios įtakos žmonių sveikatai ir
aplinkai.
Norėdama gyventojus informuoti apie chemines
medžiagas, savo interneto svetainėje ECHA
skelbia registracijos dokumentacijose pateiktą
nekonfidencialią informaciją. 2015 m. Agentūra
pradeda įgyvendinti svarbų projektą, kuriuo siekia
savo platformą padaryti patogesnę naudoti, ir
informaciją apie chemines medžiagas skelbs visiškai
nauju formatu. Ši informacija apims cheminėms
medžiagoms būdingas savybes, jų keliamus pavojus,
naudojimo būdus ir reguliavimo statusą.

2

Sutelkti valdžios institucijas, kad jos
protingai naudotų duomenis siekdamos
nustatyti susirūpinimą keliančias chemines
medžiagas ir spręsti su jomis susijusius
klausimus

ECHA ir valstybių narių valdžios institucijos
tikrina ECHA duomenų bazes ir nustato pavojingas
chemines medžiagas, kurioms būtinas papildomas
rizikos valdymas. 2015 m. vykdant šią veiklą bus
atlikta daugiau rizikos valdymo galimybių tyrimų
ir pateikta pasiūlymų dėl pavojingų cheminių
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medžiagų apribojimų, autorizacijos arba suderinto
klasifikavimo ir ženklinimo. Atsižvelgiant į 2020 m.
tikslą į kandidatinį sąrašą įtraukti visas atitinkamas
žinomas labai didelį susirūpinimą keliančias
chemines medžiagas, numatoma, kad didės į šį
sąrašą siūlomų įtraukti labai didelį susirūpinimą
keliančių cheminių medžiagų skaičius.
Valstybės narės vertina chemines medžiagas, kurios
gali kelti susirūpinimą. Praėjus trejiems metams
nuo cheminių medžiagų vertinimo pradžios, ECHA
įvertins procedūrą, jos rezultatus ir tai, kaip cheminių
medžiagų vertinimas padeda valdyti riziką ir gerinti
duomenų kokybę. Bendras tikrinimo metodas padės
valstybėms narėms pasirinkti chemines medžiagas,
kurių keliamą riziką reikės veiksmingai valdyti ES
lygmeniu.
Numatoma, kad 2015 m. bus gauta daug paraiškų
tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų naudojimo
autorizacijai gauti. Jas vertins ECHA ir jos moksliniai
komitetai.

2015 m. prognozės

Pagerinti aukštos kokybės duomenų prieinamumą
Pateiktų registracijos dokumentacijų skaičius

5 700

Užklausos

1 400

Prašymai dėl alternatyvaus pavadinimo

150

PPORD pranešimai
(dėl produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros)

400

Su atitikties patikra susiję sprendimai

120

Sprendimai dėl pasiūlymų atlikti bandymus

180

Dokumentacijų vertinimo patikros

400

Sutelkti valdžios institucijas, kad jos nustatytų
susirūpinimą keliančias medžiagas ir spręstų su jomis
susijusius klausimus
Valstybių narių įvertintinos cheminės
medžiagos

55

Cheminių medžiagų vertinimo sprendimai

40

Apribojimo pasiūlymai

9

Labai didelį susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų nustatymo pasiūlymai

50

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo
pasiūlymai

60

Paraiškos autorizacijai gauti

70
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3

Spręsti mokslinius uždavinius tampant
valstybių narių, Europos institucijų ir kitų
dalyvių mokslinių ir reguliavimo gebėjimų
ugdymo centru

ECHA plėtoja savo mokslinį pajėgumą pagal savo
mokslo strategiją, kurioje apibrėžtos svarbiausios
reguliavimo sprendimų priėmimo sritys.
2015 m. Europos Komisijai peržiūrėjus informacijai
pagal REACH keliamus reikalavimus siekiant geriau
atsižvelgti į tam tikrus nanomedžiagų aspektus,
ECHA atnaujins savo konkrečias rekomendacijas
ir dės daugiau pastangų siekdama pagerinti
nanomedžiagų registracijos duomenų kokybę.
Agentūra ir toliau prisideda prie pavojingų cheminių
medžiagų naujų bandymo ir vertinimo metodų
kūrimo. Šiuo tikslu taip pat bus kuriami alternatyvūs
bandymų su gyvūnais būdai.

4

Atsižvelgiant į numatomus išteklių
apribojimus, veiksmingai ir našiai spręsti
esamas ir naujas teisės aktuose numatytas
užduotis

Siekdama savo plataus užmojo tikslų, susijusių su
personalo išteklių mažinimu,ECHA toliau didins
savo veiklos efektyvumą. 2015 m. Agentūra taip
pat investuos į IT sistemas, siekdama labiau padėti
pramonei ir valstybėms narėms, taip pat patobulinti
savo vidaus procedūras.
Su Biocidinių produktų reglamentu susiję ECHA
2015 m. prioritetai – sprendimų rengimas ir parama
veikliųjų medžiagų peržiūros programai. Tačiau gana
menkai žinoma, koks bus paraiškų kiekis ir kiek bus
surinkta susijusių mokesčių. Ištekliai bus naudojami
atsižvelgiant į realų darbo krūvį.

2015 m. prognozės

Biocidai
Įvertintinos veikliosios medžiagos

50

Paraiškos Sąjungos autorizacijos liudijimui
gauti

12

Paraiškos dėl veikliųjų medžiagų tiekėjų
vertinimo
Paraiškos dėl techninio lygiavertiškumo ir
cheminio panašumo vertinimo

150
30

ISP
ISP pranešimai

4 000

Kita
Užklausos pagalbos tarnybai, bendrojo
pobūdžio ir žiniasklaidos priemonių užklausos
Įmonių dydžio patikros
Pateikti apeliaciniai skundai
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7 100
400
23

Organizacinė struktūra 2015 m. vasario mėn.
ECHA padaliniai
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Apie ECHA glaustai
•
•

•

2015 m. darbo programa
echa.europa.eu/publications
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© Europos cheminių medžiagų agentūra. 2015 m. vasario mėn.

•

Apie 600 darbuotojų iš daugelio ES šalių
Keturi moksliniai komitetai, kuriuose dirba
28 valstybių narių ir dviejų EEE valstybių
specialistai
Vienas už teisės aktų įgyvendinimą atsakingų
nacionalinių institucijų forumas
2015 m. skirtas 115 mln. EUR biudžetas

