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Glaustai

ECHA 2019–2023 m. strateginis planas

ECHA-19-B-01-LT

Mūsų vizija 
Būti žinių apie tvarų cheminių medžiagų 
valdymą centru padedant įgyvendinti 
įvairių krypčių ES politiką ir visuotines 
iniciatyvas piliečių ir aplinkos labui.

ECHA savo darbe remsis informacija apie visas 
pagrindines chemines medžiagas, kurios naudojamos ES ir 
įregistruotos ECHA.
Kartu su ES valstybėmis narėmis ir Europos Komisija 
ECHA užtikrins saugesnį cheminių medžiagų naudojimą 
Europoje, tobulindama duomenų pagrindą, platindama ir 
tikrindama juos, jei būtina, imdamasi reguliavimo veiksmų.
Šiais veiksmais pramonė bus skatinama saugiai tvarkyti 
ir naudoti chemines medžiagas visoje tiekimo grandinėje, 
gerinti produktų kokybę ir tapti tvaria, taip užtikrinant ES 
piliečių, darbuotojų ir aplinkos apsaugą.
Siekdama šių tikslų, ECHA remsis savo duomenimis, 
žiniomis ir kompetencija, kad praktiškai įgyvendintų tris 
strateginius prioritetus.

Cheminės medžiagos 
valdomos tvariai, 
įgyvendinant ES 

teisės aktus

Pramonė chemines 
medžiagas naudoja 

saugiai ir tvariai

Nustatomos susirūpinimą keliančios 
medžiagos  ir valdoma jų keliama 

rizika

Imamasi veiksmų investuojant į reikiamus komponentus

Kartu su savo partneriais siekiame, kad 
cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai
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 » Tikslas 
Veiksminga komunikacija visoje tiekimo grandinėje tampa 
įprasta praktika.

 » Bendrovės turi pateikti informaciją apie saugų cheminių 
medžiagų tvarkymą tiekimo grandinėje gamintojams, 
naudotojams, mažmenininkams ir vartotojams.

ECHA padeda įmonėms saugiai valdyti chemines 
medžiagas, tuo pačiu siekdama užtikrinti tvarumą ir diegti 
naujoves, pavyzdžiui, pateikdama priemones, gaires, 
informaciją ir supažindama su geriausiais pavyzdžiais.
Įmonės, mokslininkai, pramonės asociacijos ir vartotojų 
organizacijos laisvai ir nemokamai gali naudotis cheminių 
medžiagų duomenų bazėmis, analizėmis ir priemonėmis.
ECHA pasirūpins, kad pramonė vis labiau naudotųsi 
prieinamomis priemonėmis ir formomis, ir tiekimo 
grandinėje būtų pateikta visa informacija apie cheminių 
medžiagų ir produktų sudėtyje esančių cheminių medžiagų 
saugumą.

3 prioritetas
Tvariai valdyti chemines 
medžiagas, taikant ES teisės 
aktus

 » Tikslas 

ECHA informacija, žinios ir kompetencija padeda 
įgyvendinti ES teisės aktus.

 » ECHA stiprins savo žinias ir kompetenciją, kad padėtų 
taikyti ES teisės aktus. Dirbdami su Komisija ir ES 
šalimis, nustatysime, dėl kurių teisės aktų ir politikos 
sričių ECHA pagalba gali būti naudinga.

ECHA skirs dėmesį sritims, kuriose mes galime reikšmingai 
padėti užtikrinti geresnę apsaugą ir kuriose egzistuoja 
sąveika tarp mūsų turimų žinių ir kompetencijos. 

Agentūra pasitelks savo pajėgumus ir skaitmenines 
priemones pateiktiems duomenims valdyti ir aiškinti, kad 
cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiau ir geriau 
priimami įrodymais grindžiami reguliavimo sprendimai. 
ECHA sukurs sąsajas su tarptautinių programų ir ES 
nepriklausančių šalių duomenų ištekliais.
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2 prioritetas
Pramonė chemines 
medžiagas naudoja saugiai ir 
tvariai

1 prioritetas
Nustatyti susirūpinimą 
keliančias medžiagas ir valdyti 
jų keliamą riziką

 » Tikslas 
Greičiau surinkti duomenis ir nustatyti susirūpinimą 
keliančias medžiagas.
Greičiau imtis reguliavimo veiksmų dėl susirūpinimą 
keliančių medžiagų.

 » ECHA gavo informaciją apie visas pagrindines ES rinkoje 
prieinamas chemines medžiagas.

Tačiau daug bendrovių pateikia nepakankamai būtinos 
informacijos saugiam cheminių medžiagų naudojimui 
užtikrinti. Jei trūks svarbios su sauga susijusios 
informacijos, ECHA paprašys bendroves pateikti daugiau 
duomenų. 
Bendradarbiaudama su nacionalinėmis institucijomis 
ir Komisija, agentūra dėmesį sutelks į susirūpinimą 
keliančias medžiagas, t. y. medžiagas, kurios gali būti 
pavojingos sveikatai ar aplinkai. 
ECHA vis dažniau svarstys medžiagų grupes trūkstamiems 
duomenims gauti, kad pagreitintų darbą susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų keliamai rizikai nustatyti ir 
sulauktų greitesnio pramonės atsako.

Turi būti teikiama kokybiškesnė informacija apie produktų 
naudojimo laiką, atliekų šalinimą, perdirbimą ir poveikio 
vertinimus. ECHA taip pat labiau padės pramonei ir ES 
šalims skatinti pakeisti susirūpinimą keliančias medžiagas 
ne tokiomis pavojingomis medžiagomis.

2019–2023 m. strateginis planas:
https://www.echa.europa.eu/lt/web/guest/
about-us/the-way-we-work/plans-and-reportsi

ECHA siekia užtikrinti saugų 
cheminių medžiagų naudojimą
Kartu su nacionalinėmis įstaigomis ir Komisija 
įgyvendindama ES teisės aktus dėl cheminių medžiagų, 
ECHA: 

 Ƚ padeda įmonėms laikytis teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų; 

 Ƚ  skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą; 

 Ƚ sprendžia su susirūpinimą keliančiomis cheminėmis 
medžiagomis susijusius klausimus ir 

 Ƚ teikia informaciją apie chemines medžiagas.


