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Įžanga
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2019 m. ECHA pradėjo įgyvendinti savo penkerių metų strateginį planą
daugiausia dėmesio skirdama reglamentavimo procesams, kuo labiau
padidinant jo poveikį ir sukuriant pagrindą jo ilgalaikei ateičiai.
Siekdami paskatinti šį procesą, metų pradžioje restruktūrizavome Agentūrą
sutelkdami ir suderindami darbuotojų kompetencijas bei pagrindinę veiklą,
kad padidintume veiksmingumą ir padarytume mūsų darbą paveikesnį.
Dėl šios priežasties Agentūra aktyviai bendradarbiauja dalyvaujant
darbuotojams, o tai lemia realią ir esminę mūsų su partneriais vykdomo darbo
pažangą, siekiant užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos
saugiai.
Iš daugiau nei 300 praeitais metais atliktų išsamių atitikties patikrų matyti,
kaip padidinome veiksmingumą nustatydami prioritetus ir supaprastindami
sprendimų priėmimo procesus. Ateinančiais metais šiai sričiai ir toliau
teiksime pirmenybę: norint išsiaiškinti, ar medžiagos yra saugios ar
keliančios pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, kad prireikus būtų galima
imtis rizikos valdymo priemonių, reikia tikrinti, kiek registruotojų pateikti
duomenys atitinka informacijos teikimo reikalavimus.
Šis darbas atliekamas atsižvelgiant į antrą REACH reglamento peržiūrą
ir kartu mes parengėme plataus užmojo vertinimo jungtinį veiksmų planą.
Plane numatyta, kad iki 2027 m. Agentūra bus patikrinusi visas iki galutinio
registracijos termino pateiktas registruotas medžiagas, kurių kiekis yra nuo
1 iki 100 tonų, ir kad visų medžiagų, kurių keliamo galimo pavojaus negalime
patvirtinti dėl duomenų trūkumo, atitiktis bus patikrinta.
Labai didelį susirūpinimą keliamų cheminių medžiagų atveju autorizacijos
procedūra yra svarbi ir veiksminga rizikos valdymo priemonė. 2019 m.
gavome Bendrojo Teismo parengtas autorizacijos procedūros gaires
ir atsižvelgėme mūsų suinteresuotųjų subjektų ir Europos Parlamento
pateiktą grįžtamąją informaciją. Valdančioji taryba aktyviai dalyvavo
remiant ir įgyvendinant įvairius padėties gerinimo veiksmus. Todėl šiuo metu
yra parengtos peržiūrėtos formos, pagal kurias ECHA komitetai turėtų teikti
savo nuomones, kad jos būtų glaustesnės ir nuoseklesnės.
Kalbant apie biocidus, parengėme veiksmų planą, kad vėl paspartintume
peržiūros programos įgyvendinimą. Plane siūloma išvardyti chemines
medžiagas prioritetine tvarka, teikti paramą valstybėms narėms ir
supaprastinti vertinimus bei tarpusavio vertinimus.
ECHA taip pat padarė didelę pažangą imdamasi naujų užduočių: kuria
gaminiuose esančių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų
duomenų bazę, ruošiasi pradėti teikti internetinę paslaugą, kuria
naudodamosi bendrovės gali susipažinti su ES teisės aktų, susijusių su jų
cheminėmis medžiagomis, apžvalga, taip pat rengiasi įvertinti chemines
medžiagas, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu.
Sklandus šių naujų teisėkūros įgaliojimų ir užduočių integravimas į
besiplečiančią Agentūros veiklą teikia vilčių ir rodo, kad ECHA įgyvendina
savo viziją tapti žinių apie tvarų cheminių medžiagų valdymą centru,

Metų pradžioje restruktūrizavome
Agentūrą sutelkdami ir
suderindami darbuotojų
kompetencijas bei pagrindinę
veiklą, kad padidintume
veiksmingumą ir padarytume mūsų
darbą paveikesnį.
Bjorn HANSEN
Vykdomasis direktorius
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tarnaujančiu įvairioms ES politikos kryptims ir pasaulinėms iniciatyvoms
piliečių ir aplinkos labui.
Tačiau, kad ECHA galėtų įgyvendinti jai suteiktus didesnius teisinius
įgaliojimus ir savo viziją, reikia iš anksto nustatyti ir įvertinti, kokie ištekliai
reikalingi siekiant užtikrinti, kad Agentūra turėtų visas priemones naujoms
užduotims įvykdyti.
Vidutinės trukmės laikotarpiu turime skirti dėmesio kitai ES daugiametei
finansinei programai ir tebesančiam netikrumui dėl Jungtinės Karalystės
išstojimo finansinių pasekmių.
Manome, kad perorganizavę struktūrą ir pasitelkę atsidavusius darbuotojus
esame pasirengę ateinantiems metams. ES politinė darbotvarkė, tiksliau
tariant, Komisijos žaliasis kursas ir būsima cheminių medžiagų strategija yra
sritys, kuriose ECHA gali prisidėti ir suteikti pridėtinės vertės ir tai padarys,
atsižvelgiant į tai, ko pasiekėme ne tik 2019 m., bet ir per pastaruosius 12
metų.

Kad ECHA galėtų įgyvendinti
jai suteiktus didesnius teisinius
įgaliojimus ir savo viziją, reikia
iš anksto nustatyti ir įvertinti,
kokie ištekliai reikalingi siekiant
užtikrinti, kad Agentūra turėtų visas
priemones naujoms užduotims
įvykdyti.
Sharon McGUINNESS
Valdančiosios tarybos pirmininkė

Saugaus cheminių medžiagų naudojimo užtikrinimas
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2019 m. pradėti įgyvendinti nauji politiniai prioritetai, vadovaujantis Europos žaliuoju kursu ir Europos
augimo strategija, įgyvendinama U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos, taip pat pradėtas įgyvendinti
ECHA penkerių metų strateginis planas, kuriuo siekiama padidinti cheminę saugą, pradėta rengtis
Agentūros persikėlimui į naujas patalpas ir ECHA suinteresuotiesiems subjektams atsirado netikrumas
dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.
Remdamiesi vertinga antroje REACH reglamento peržiūroje1 pateikta informacija, pirmiausia sutelkėme dėmesį į tas sritis,
kur jis yra svarbiausias siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią aplinkai daromai žalai. Tai suformavo ECHA naują
2019–2023 m. strateginį planą su trimis strateginiais prioritetais, kuriuos galima įgyvendinti pasinaudojant darbuotojų
kompetencijomis ir Agentūros turimais duomenimis.

1 PAV. ECHA misija, vizija ir vertybės
Skaidri
Nepriklausoma
Patikima
Efektyvi
Atsidavusi gerovei

VERTYBĖS

Kartu su savo partneriais siekiame,
kad cheminės medžiagos būtų
naudojamos saugiai.

MISIJA

VIZIJA

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

STRATEGIJA

01

02

03

Susirūpinimą keliančių medžiagų
nustatymas ir jų keliamos rizikos
valdymas.

Saugus ir tvarus cheminių
medžiagų naudojimas pramonėje.

Tvarus cheminių medžiagų
valdymas įgyvendinant ES teisės
aktus.

Pagal pirmąjį prioritetą vykdome savo užduotis įtraukdami jas į mūsų darbą ir darydami tai nuosekliai. Pagal antrąjį prioritetą
vykdome savo užduotis siekdami skatinti saugesnį ir tvaresnį cheminių medžiagų naudojimą pramonėje. O pagal trečiąjį –
užtikriname mūsų užduočių suderinamumą su kitais ES cheminių medžiagų teisės aktais ir teikiame mokslinę bei techninę
paramą tarptautinei veiklai. Laimėjimai visose trijose srityse skatina pažangą siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų2.
1

Komisijos bendroji ataskaita dėl REACH reglamento įgyvendinimo ir tam tikrų elementų peržiūra, COM(2018) 116 final

2

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Jie rodo:
• patikimą atskaitos tašką, pagal kurį nustatoma, dėl kurių medžiagų reikia toliau dirbti, kad būtų valdoma su jomis susijusi
rizika;
• medžiagas, apie kurias mums reikia daugiau informacijos;
• kaip pramonė imasi veiksmų, kad užtikrintų saugų ir tvarų cheminių medžiagų naudojimą; ir
• kaip Agentūra prisidėjo prie didesnio ES cheminių medžiagų nuoseklumo.
Mūsų reorganizacija įvykdyta 2019 m. suderinant procesus, padidinant veiksmingumą ir sudarant sąlygas ECHA dirbti
veiksmingiau3. Taip ECHA įrodė, kad yra aktyvi ir pajėgi įgyvendinti didelius organizacinius pokyčius. Agentūros turimi
ištekliai yra riboti, todėl turėjome perkelti išteklius ir skirti juos prioritetinei veiklai, daugiausiai susirūpinimą keliančių
medžiagų rizikos nustatymui ir valdymui (1 strateginis prioritetas), o tai reiškia, kad turėjome skirti mažiau išteklių kitoms
prioritetinėms sritims.

Strateginių prioritetų rezultatai
1. Susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymas ir jų keliamos rizikos valdymas
Iš ECHA vykdomos tikrinimo ir prioritetų nustatymo veiklos, susijusios su daugiau kaip 21 000 cheminių medžiagų4, matyti,
kad padaryta didelė pažanga siekiant paspartinti duomenų generavimą, nustatyti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai
keliančias chemines medžiagas ir taikyti joms reguliavimo priemones. Nuo 2020 m. galėsime palyginti rezultatus ir pateikti
ataskaitą apie padarytą pažangą, naudodamiesi 2019 m. duomenimis kaip atskaitos tašku.
Didesnio kiekio tonomis lygyje esančios cheminės medžiagos, kurios dar nėra suskirstytos, bus priskirtos konkrečiai
prioritetinei grupei, atsižvelgiant į tai, ar jos yra prioritetinės reglamentavimo rizikos valdymo atžvilgiu, ar nėra labai svarbios
norint imtis tolesnių reguliavimo veiksmų, ar reikia daugiau duomenų, kad būtų galima vertinti. Jeigu reikia daugiau duomenų,
bus atliktas cheminių medžiagų dokumentacijos vertinimas arba cheminės medžiagos vertinimas. Šiuo metu įregistruota
maždaug 1 500 cheminių medžiagų, kurių kiekis viršija 100 tonų per metus ir apie kurias reikia daugiau duomenų, kad
institucijos galėtų priskirti jas tam tikrai grupei5.
2019 m. buvo nustatytos ir į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą įtrauktos dar aštuonios medžiagos, kad jos galiausiai būtų
įtrauktos į leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą. ECHA taip pat rekomendavo Komisijai į leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą
įtraukti 18 medžiagų. Gerinant rizikos valdymą ES buvo padaryta akivaizdi pažanga, kai valstybės narės ir ECHA pateikė tris
pasiūlymus dėl apribojimų ir Komisija patvirtino vieną apribojimą. Galiausiai Rizikos vertinimo komitetas (RAC) priėmė 51
nuomonę dėl klasifikacijos ir ženklinimo dokumentų.
2. Saugus ir tvarus cheminių medžiagų naudojimas pramonėje.
Siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą labai svarbu veiksmingai informuoti pirmesnius ir tolesnius
tiekimo grandinės dalyvius. ECHA bendradarbiavo su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais siekdama nustatyti
reikiamus dabartinės sistemos, skirtos tikslinei saugos informacijai teikti, patobulinimus. Mūsų darbui pritarė pagrindiniai
suinteresuotieji subjektai, tad pereiname prie plėtros etapo. Šiais pakeitimais siekiama padėti bendrovėms veiksmingai
pasinaudoti šia informacija, kad jos galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal susijusius darbuotojų saugos, sveikatos ir
aplinkos teisės aktus.
3. Tvarus cheminių medžiagų valdymas įgyvendinant ES teisės aktus
Darbas siekiant šio tikslo parodė, kaip ECHA informacija, žinios ir kompetencijos, susijusios su saugiu cheminių medžiagų
naudojimu, padeda įgyvendinti ES teisės aktus. Taip buvo pasiekta tiek vidinė sąveika vykdant naujas reguliavimo užduotis,
3

Žr. toliau: Darbo krūvio veiksniai ir ECHA veiklos valdymo modelio (I priedėlis) rezultatų rodikliai.

4

Žr. skirsnį „Informacijos, susijusios su susirūpinimą keliančių medžiagų grupėmis, rengimas, stebėjimas ir reguliavimas“.

5

ECAH metinėje integruotos reguliavimo strategijos ataskaitoje pateikiama išsami informacija.
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ECHA Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai teikė trumpalaikę paramą, susijusią su
duomenų apsaugos paslaugomis ir bendros rizikos tarpusavio vertinimu, aktyviau bendradarbiaudama su ES aplinkos
agentūromis ir dalydamasi gerąja patirtimi.
ECHA informavimo veikla remiamas tvarus cheminių medžiagų valdymas pasauliniu lygmeniu. Pradėjome kurti sisteminį
pajėgumų stiprinimo trečiosiose šalyse metodą, padedantį joms kurti cheminių medžiagų valdymo sistemas, kurioms gali
būti naudingos Europos cheminių medžiagų valdymo sistemos ir rizikos vertinimo metodai.
Apskritai veiksmingai ir efektyviai įvykdėme savo užduotis pagal REACH, CLP, BRP, IPS ir POT reglamentus, taip pat naujose
veiklos srityse, susijusiose su apsinuodijimų biurais, ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje, Pagrindų direktyva dėl atliekų, ES
cheminių medžiagų teisės aktų paieška ir ES nanomedžiagų stebėsenos centru.

2 PAV. ECHA naujos veiklos sritys pastaraisiais metais
POT
Patvarieji organiniai teršalai

OEL ir
apsinuodijimų biurai

CLP
Cheminių medžiagų
klasifikavimas ir
ženklinimas

2007 m.

BPR

2011 m.
2008 m.

REACH
Cheminių medžiagų
registracija, įvertinimas,
autorizacija ir apribojimai

- Ribinės vertės darbo aplinkoje (OEL)
- ES apsinuodijimų biurai

Biocidiniai produktai

2014 m.
2013 m.

Endokrininę sistemą
ardančios medžiagos
ES požiūrio
įgyvendinimas /
endokrininę sistemą
ardančių medžiagų
apibrėžtis

2016 m.
2015 m.

2018 m.
2017 m.

IPS

Nanomedžiagos

Išankstinis
pranešimas apie
sutikimą

ES nanomedžiagų
stebėsenos
centras

2020 m.
2019 m.

EUCLEF ir Pagrindų
direktyva dėl atliekų
- ES cheminių medžiagų
teisės aktų paieškos
paslauga (EUCLEF)
- Pagrindų direktyva dėl
atliekų

Geriamojo vandens
direktyva
Cheminių medžiagų,
kurias galima saugiai
naudoti medžiagose,
kurios liečiasi su
geriamuoju vandeniu,
sąrašas.

Kalbant apie 2019 m., nustatėme šias pagrindines veiklos sritis, kuriose pasiekėme laimėjimų:
• Mes išsprendėme reikalavimų neatitinkančios informacijos klausimą ir padarėme didelę pažangą rengdami reikalingą
informaciją apie pavojų. Paspartinome dokumentacijos vertinimą ir ėmėmės tolesnių priemonių, kad padidintume patikrintų
dokumentų procentinę dalį. Atlikome 50 proc. daugiau išsamių cheminių medžiagų atitikties patikrų6 nei 2018 m. Atlikome
301 išsamų patikrinimą, apimantį 274 unikalias chemines medžiagas, ir 89 tikslinius 64 unikalių cheminių medžiagų
patikrinimus. Atliekant išsamius patikrinimus daugiausia dėmesio buvo skiriama ilgalaikiam cheminių medžiagų poveikiui
6
Išsamios atitikties patikros tikslas – nustatyti problemines chemines medžiagas atsižvelgiant į svarbiausius informacijai keliamus
reikalavimus. Atliekant tokias patikras, be kita ko, vertinamas genetoksiškumas, kartotinių dozių toksiškumas, toksiškumas prenataliniam
vystymuisi, toksiškumas reprodukcijai, kancerogeniškumas, ilgalaikis toksiškumas vandens organizmams, biologinis skaidomumas ir bioakumuliacija.
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tiek išorinė sąveika bendradarbiaujant su partneriais. Į savo veiklą įtraukdami naujas užduotis, pavyzdžiui, SCIP duomenų
bazės kūrimą ar pasirengimą vertinti chemines medžiagas, naudojamas gaminiuose, kurie gali liestis su geriamuoju vandeniu,
parodėme, kad turime kompetencijų ir praktinės patirties, kad galėtume pasinaudoti patirtimi, įgyta įgyvendinant REACH,
CLP, BRP, IPS ir POT reglamentus. ECHA gali taikyti savo žinias naujose srityse, iš naujo panaudodama esamas IT platformas
ir sukurdama masto ekonomiją. Pradėti įgyvendinti ilgalaikiai projektai, kaip antai dalijimasis IUCLID paslaugomis su Europos
maisto saugos tarnyba (EFSA).
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ir daugeliu atvejų buvo tiriamos sveikatai svarbios savybės, pavyzdžiui, mutageniškumas ir toksinis poveikis prenataliniam
vystymuisi, taip pat aplinkai svarbios savybės, kaip antai ilgalaikis toksiškumas vandens organizmams. Kartu su Komisijos
ir ECHA vertinimo jungtiniu veiksmų planu7 parengėme pagrindą, kuriuo remiantis galima gauti informaciją apie chemines
medžiagas, kai nėra aišku, ar jos yra saugios, ar ne.
• ECHA ėmėsi veiksmų, kad išaiškintų, kaip bendrovės turi teikti paraiškas dėl leidimo toliau tiekti rinkai savo chemines
medžiagas ir jas naudoti, kai jos įtraukiamos į leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą. Tai apima paaiškinimą paraiškų teikėjams,
kada jie turi pateikti pakeitimo planus, ir nuoseklesnes bei glaustesnes nuomones, kuriomis apibrėžiamos ECHA komitetų
mokslinių nuomonių rengimo ribos. Mes pradėjome naudoti šias nuomonių formas praktikoje ir pritaikėme savo darbo
tvarką, kad galėtume išnagrinėti daug paraiškų kartu užtikrindami tinkamą pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai kontrolę
ir tai, kad labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos būtų pakeistos saugesnėmis alternatyvomis.
• 2019 m. ECHA atliko su keturiais apribojimais susijusią veiklą, kuri suteikė mums galimybę nustatyti, kaip turime šalinti
pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Yra du išskirtiniai atvejai. Pirma, mikroplastikas gali būti pakeičiamas pažangesnėmis
alternatyvomis, kurios sąmoningai naudojamos gaminant kai kuriuos produktus ir galiausiai dideliais kiekiais patenka į
aplinką, kur jos gali likti labai ilgai. Antra, pasiūlymu apriboti pavojingųjų medžiagų naudojimą tatuiruočių rašalo ir ilgalaikio
makiažo priemonių gamyboje siekiama sumažinti vėžio riziką, taip pat neigiamą poveikį vaisingumui ir odos dirginimą.
• Atsižvelgdama į tai, kad ES lygmeniu vėluojama įgyvendinti biocidų veikliųjų medžiagų peržiūros programą, ECHA parengė
veiksmų planą, kuriuo siekiama padidinti valstybių narių tarpusavio peržiūrai pateiktų dokumentų skaičių. Įgyvendindama
šį veiksmų planą ECHA sustiprino bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir teikia joms konkrečią paramą, kad jos
galėtų parengti savo sprendimų priėmimo dokumentaciją.
Informacinė skiltis

KOMISIJOS ŽALIASIS KURSAS. ECHA PARAMA
Komisijos žaliajame kurse nurodoma, kaip prisidėti prie vandens ir oro kokybės gerinimo, sumažinti pavojingųjų
cheminių medžiagų keliamą pavojų, pramonės taršą, išmetamųjų teršalų, pesticidų ir endokrininę sistemą ardančių
medžiagų kiekius ir padėti įgyvendinti naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą.
ECHA žinių bazė ir aukštos kokybės mokslinė ir darbinė veikla, apibrėžta jos strateginiame plane, yra pagrindas
siekiant remti tvarias inovacijas, kurios padės siekti Žaliojo kurso tikslų. Tai gali būti pasakyta apie tokias svarbias
sritis kaip žiedinė ekonomika, tvarumas, klimato kaita ar aplinka be nuodingųjų medžiagų.
2019 m. nustatėme, kaip ECHA gali strategiškai paremti Komisijos žaliąjį kursą. Manome, kad mūsų darbas gali
užtikrinti sąveiką ir veiksmingą mokslinių ir techninių užduočių vykdymą pagal įvairius ES teisės aktus. Tai ne tik
supaprastintų, bet ir sustiprintų teisinę sistemą, taip pat:
• suteiktų skaidrumo dėl to, kaip nuosekliai ES priima teisės aktus, susijusius su cheminėmis medžiagomis ir
produktų sauga Europoje;
• suteiktų galimybę įvertinti galimą požiūrio „viena cheminė medžiaga – vienas vertinimas“ taikymą;
• suteiktų galimybę įvertinti panašių cheminių medžiagų grupes, kad būtų paspartintas rizikos valdymo procesas ir
suteikta daugiau nuoseklumo; ir
• įtvirtintų ECHA mokslinį darbą kaip pagrindą nustatant saugias cheminių medžiagų ribines vertes ir apsaugant
darbuotojus nuo vėžinių susirgimų ir kitokio žalingo poveikio.
ECHA gali atlikti svarbesnį vaidmenį skatinant Europos pramonės konkurencingumą, laikydamasi tvirtesnės
pozicijos dėl tikrinimo ir kontrolės, kaip prie ES sienų laikomasi cheminės saugos teisės aktų, pavyzdžiui, dalydamasi
informacija su muitinėmis.
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• Valdančioji taryba atliko nuodugnią jos veikimo ir darbo metodų peržiūrą, kad galėtų toliau užtikrinti strateginį vadovavimą
Agentūrai ir tvirtą jos valdymą.
• Peržiūrėjome integruotos valdymo sistemos strategiją ir Agentūros paramos sistemą, kad galėtume nuosekliau įgyvendinti
jos strateginius prioritetus. Strategijoje nustatyti aukšto lygio įsipareigojimai, kuriais Agentūra vadovausis ateinančiai
metais, taip pat konsoliduojami ir integruojami įvairūs ECHA valdymo sistemos elementai.
2019 m. pradžioje įdiegta nauja organizacinė struktūra padidino mūsų sąveikumą ir paskatino glaudesniu bendradarbiavimu
pagrįstus darbo metodus, daugiau dėmesio skiriant turimoms kompetencijoms, atliekant užduotis, kuriose pastaraisiais
metais sukūrėme sąveiką. Daug lėšų buvo investuota į mūsų struktūros analizavimą ir būdų, kaip ją patobulinti, kad ji geriau
tenkintų mūsų suinteresuotųjų subjektų poreikius, ieškojimą.
Vartotojai vis geriau suvokia, kokį poveikį cheminės medžiagos daro jų kasdieniam gyvenimui, todėl parengėme komunikacijos
strategiją, kuri padėtų mums pasiekti suinteresuotąsias auditorijas ir patenkinti mūsų suinteresuotųjų subjektų poreikius
teikiant faktais pagrįstą informaciją atitinkama ir lengvai suprantama kalba.
Kaip žinių apie cheminių medžiagų saugą ir susijusius ES teisės aktus centras vadovaujamės šia strategija kurdami turinį,
į kurį atkreips dėmesį pagrindinės žiniasklaidos priemonės ir suinteresuotosios auditorijos, kurios skleis informaciją apie
mūsų atliekamą svarbų darbą.

SANTRAUKA
VEIKLA

• ECHA sukūrė naujų užduočių, pavyzdžiui, Europos cheminių medžiagų teisės aktų paieškos, sistemą ir šiuo metu parengė,
pavyzdžiui, ad hoc užduotis, susijusias su ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje. Šioje sistemoje atsižvelgiama į tai, kaip
gerai ji gali atlikti užduotis naudodamasi esamais pajėgumais ir struktūromis ir kaip sklandžiai naujos užduotys gali būti
integruotos į ECHA veiklą siekiant paremti labiau holistinį požiūrį į saugias chemines medžiagas.
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