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ECHA siekia užtikrinti, kad cheminių medžiagų naudojimas taptų saugus. Siekdama
saugoti žmonių sveikatą ir aplinką bei skatinti inovacijas ir konkurencingumą,
agentūra įgyvendina Europos Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktus.

Agentūra padeda įmonėms laikytis teisės aktų,
skatina saugiai naudoti chemines medžiagas, teikia
informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia
klausimus, susijusius su susirūpinimą keliančiomis
cheminėmis medžiagomis.
2016 m. ECHA prioritetai apibrėžiami pagal keturis
strateginius tikslus.

1

Užtikrinti kuo geresnes galimybes gauti
kokybišką informaciją, kad būtų galima saugiai
gaminti ir naudoti chemines medžiagas

2016 m. – lemiami metai, kuriais reikia pasirengti
paskutiniam REACH registracijos terminui. Iki
2018 m. įmonės, gaminančios arba importuojančios
vieną toną arba daugiau cheminių medžiagų per
metus, turi būti įregistravusios savo chemines

medžiagas. Daugelis šių registruotojų yra mažos ir
vidutinės įmonės.
Pagalba pramonės įmonėms vykdant reikalavimus
Kad padėtų įmonėms parengti registracijos
dokumentaciją, ECHA įdiegs naujos kartos
naudotojui patogias dokumentacijos rengimo ir
pateikimo IT priemones. Papildoma MVĮ skirta
pagalba bus teikiama rengiant praktinius vadovus,
rekomendacinius dokumentus, taip pat per
nacionalinių pagalbos tarnybų tinklą. Šitaip ECHA
gali jau 2016 m. paraginti naujus registruotojus
pradėti teikti dokumentacijas, kurios turi būti
pateiktos iki 2018 m. galutinio termino,
Kartu su pramonės partneriais tolesniems cheminių
medžiagų naudotojams ir registruotojams parengtos
ir kitos pagalbos priemonės bei šablonai. Tai
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Svarbių cheminių medžiagų tikrinimas
Siekdama gerinti cheminių medžiagų saugą,
ECHA tikrina, ar registracijos dokumentacijos
atitinka reikalavimus. Daugiausia dėmesio ji skiria
cheminėms medžiagoms, kurios turi didžiausią
reikšmę žmonių sveikatai ir aplinkai.
ECHA ragina įmones tobulinti ir atnaujinti savo
registracijos dokumentacijas. Agentūra iš anksto
skelbia chemines medžiagas, kurios gali būti
atrinktos atitikties patikrai atlikti.
ECHA taip pat vertina visus pasiūlymus atlikti
cheminių medžiagų bandymus su stuburiniais
gyvūnais. Iki 2016 m. birželio 1 d. agentūra baigs
nagrinėti visus iki 2013 m. galutinio termino
pateiktus pasiūlymus atlikti bandymus.
Duomenų bazė: informacija apie chemines
medžiagas
Siekdama tobulinti savo unikalią cheminių medžiagų
duomenų bazę, ECHA toliau gerins duomenų
prieinamumą ir sieks, kad jais būtų patogu naudotis.
Tai reiškia, kad informacija apie 120 000 cheminių
medžiagų, įskaitant duomenis apie cheminių
medžiagų būdingas savybes, pavojus, naudojimo
būdus ir reglamentavimo būklę, pateikta lengvai
prieinama forma.
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Paskatinti institucijas sumaniai naudoti
informaciją susirūpinimą keliančioms
cheminėms medžiagoms nustatyti ir su
jomis susijusioms problemoms spręsti

ECHA ir valstybių narių institucijos tikrina ECHA
duomenų bazes ir nustato galbūt pavojingas
chemines medžiagas. Jos sprendžia, kokią
vertinimo priemonę (atitikties patikrą ar cheminių
medžiagų vertinimą) ar rizikos valdymo priemones
(apribojimus, autorizaciją ar suderintą klasifikaciją
ir ženklinimą) taikyti kilusioms problemoms spręsti.
Numatoma, kad 2016 m. šiomis priemonėmis bus
kontroliuojama daug daugiau cheminių medžiagų.
ECHA numato, kad 2016 m. bus pateikta labai
daug paraiškų leisti naudoti pavojingas chemines
medžiagas. Prieš rengdama nuomones dėl
autorizacijos, agentūra aktyviai ragins dalyvauti
viešosiose konsultacijose, kad galėtų iš trečiųjų
šalių surinkti informaciją apie alternatyvias, mažiau
pavojingas chemines medžiagas ar metodus.
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Spręsti mokslines problemas ir tapti
valstybių narių, Europos institucijų ir
kitų dalyvių mokslinių ir reguliavimo
gebėjimų stiprinimo centru

4

ECHA tobulina savo mokslinius gebėjimus pagal
reguliuojamojo mokslo strategiją. 2016 m. tai apima,
inter alia, poveikio aplinkai įverčių kryžminio vertinimo
sistemą; darbą, susijusį su naujų bandymų metodų,
kuriais padedama išvengti bandymų su gyvūnais,
teisiniu pripažinimu; ir registracijos dokumentacijose
pateikiamų duomenų apie nanomedžiagas kokybės
gerinimą.

2016 m. numatyti tikslai

Užklausos (susijusios su registracija)

Siekdama remti pramonės įmones ir supaprastinti
savo vidaus administracinius procesus, ECHA
tobulina savo IT sistemas.
Biocidai
ECHA remia valstybių narių darbą pagal veikliųjų
medžiagų, kurioms taikomas Biocidinių produktų
reglamentas, peržiūros programą ir padeda
Biocidinių produktų komitetui rengti susijusias
nuomones. Agentūra siekia taikyti veiksmingą
biocidinių veikliųjų medžiagų ir produktų
autorizacijos valdymo modelį. Ji taip pat baigs rengti
pramonės įmonėms skirtas rekomendacijas.
REACH reglamento įgyvendinimo ataskaita

Užtikrinti kuo geresnį aukštos kokybės duomenų
prieinamumą
Pateiktos registracijos dokumentacijos
(įskaitant atnaujinimus)

Veiksmingai ir naudingai įgyvendinti
esamas ir naujas su teisės aktais
susijusias užduotis, prisitaikant prie
būsimo išteklių apribojimo

10 000
1 600

ECHA pateikia savo antrąją penkerių metų REACH ir
CLP reglamentų įgyvendinimo ataskaitą. Daugiausia
dėmesio bus skiriama pasiūlymams, kaip užtikrinti,
kad ateityje teisės aktai būtų taikomi efektyviai ir
veiksmingai.

Bandymų su gyvūnais alternatyvos

ECHA skatina taikyti alternatyvius bandymų
metodus ir siekia užtikrinti, kad bandymus su
gyvūnais pramonės įmonės atliktų tik kraštutiniu
atveju. Šiuo tikslu agentūra, inter alia,
•

•
•

teikia patarimus dėl naujų bandymų ir vertinimo
metodų, kuriuos galima taikyti registracijos
dokumentacijos pateikimo iki 2018 m. galutinio
termino tikslais;
atnaujina rekomendacinius dokumentus, kuriuose
pateikia bandymų su gyvūnais alternatyvas;
nagrinėja visus registracijos dokumentacijose
pateiktus pasiūlymus atlikti bandymus siekdama
užtikrinti, kad gaunama informacija atitiktų
tikruosius informacinius poreikius ir kad būtų
išvengta nereikalingų bandymų su gyvūnais.

2016 m. numatyti tikslai
Biocidai
Veikliosios medžiagos, kurias reikia įvertinti

50

Paraiškos gauti Sąjungos autorizaciją

8

300

Veikliųjų medžiagų tiekėjų paraiškos

35

Sprendimai dėl atitikties patikrų

180

Paraiškos dėl techninio lygiavertiškumo ir
cheminio panašumo vertinimo

30

Sprendimai dėl pasiūlymų atlikti bandymus

250

Dokumentacijų vertinimo tolesni patikrinimai

350

Prašymai leisti vartoti alternatyvų pavadinimą

100

PPORD (produkto ir
technologinio tyrimo ir plėtros) pranešimai

Specialios pagalbos teikimas MVĮ

ECHA mažoms ir vidutinėms įmonėms padeda
pasirengti 2018 m. REACH registracijos galutiniam
terminui:
•

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

•

Baigti cheminių medžiagų vertinimai

45

•

Apribojimo pasiūlymai

10

•

Pasiūlymai dėl labai didelį susirūpinimą
keliančių cheminių medžiagų nustatymo

20

Pasiūlymai dėl suderinto klasifikavimo ir
ženklinimo

60

Paraiškos autorizacijai gauti

60
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teikdama informaciją specialiuose
tinklalapiuose, rengdama vaizdo seminarus ir
rekomendacijas naujiems registruotojams;
rengdama priemones ir šablonus tolesniems
naudotojams – chemines medžiagas
naudojančioms įmonėms;
teikdama tikslesnę informaciją apie chemines
medžiagas;
teikdama rekomendacijas ir kitus susijusius
dokumentus 23 ES kalbomis.

IPS
IPS pranešimai

6 300

Kita
Užklausos pagalbos tarnyboms
Atlikta įmonės dydžio patikrų
Pateikta apeliacinių skundų

7 950
250
26
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padės tiekimo grandinėje perduoti informaciją
apie cheminių medžiagų naudojimą ir jų naudojimo
sąlygas.
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Organizacinė struktūra nuo 2015 m. vasario mėn.
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Apie ECHA glaustai
•

Apie 600 darbuotojų iš daugumos ES šalių

•

4 moksliniai komitetai su ekspertais iš 28 ES
valstybių narių ir dviejų EEE valstybių

•

Nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų
forumas

•

2016 m. skirtas 107 mln. EUR biudžetas

2016 m. darbo programa
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