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ĮVADAS 

1. Helsinkyje įsikūrusi Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra, taip pat 

vadinama ECHA) įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/20061. Jos 

pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip 

pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą 

ir skatinant inovacijas. Agentūra skatina cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių 

metodų kūrimą2

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 

operacijų testavimą ir Agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės 

priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama 

vadovybės pareiškimų analizė. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: 

a) Agentūros metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 

finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto vykdymo ataskaitos4

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

; ir 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Agentūros metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų 

pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

                                                      

1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. 

: 

2 II priede apibendrinta Agentūros kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas susipažinti. 

3 Jas sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių 
ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. 

4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas. 
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a) Su Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus 

kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl 

sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir taikymą6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi 

susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios 

pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, 

prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – 

nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 

apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Agentūros metines finansines ataskaitas patvirtina 

po to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su 

finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą 

patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Agentūros finansinę 

būklę. 

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai7

                                                                                                                                                                      
5 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, 

p. 42). 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC 

tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų 

auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Agentūros metinėse 

finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir 

tvarkingos. 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės 
buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) 
arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos 
standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

7 Reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis. 
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6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, 

auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir 

sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir 

kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą 

taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir 

bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengiant šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą Audito Rūmai 

atsižvelgė į su Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės 

auditoriaus darbą pagal Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį8

7. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.  

10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 

11. Biudžeto vykdymo lygiai, palyginti su praėjusiais metais, 2014 m. pagerėjo. Į 2014 m. 

perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis III, IV ir V antraštinėse dalyse (veiklos išlaidos) siekė 

                                                      

8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL 298, 2012 10 26, 
p. 1). 
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8,5 milijono eurų (35 %) (2013 m.: 10,6 milijono eurų (46 %). Pagrindinės šių perkėlimų 

priežastys buvo daugiametis planuotų IT sistemų kūrimo projektų (4,5 milijono eurų) 

pobūdis, 2014 m. užsakytų, bet iki metų pabaigos negautų ir neapmokėtų vertimų kaštai 

(0,5 milijono eurų) ir cheminių medžiagų vertinimai, kurių nustatytas terminas buvo 2015 m. 

(1,9 milijono eurų). Išlaidos procedūroms, susijusioms su viena nauja specifine Agentūros 

veikla, reglamento dėl biocidinių produktų9 įgyvendinimu, iš esmės turėjo būti padengtos 

taikymo mokesčiais, skirtais šių produktų registracijai10

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

. Tačiau 2014 m. surinkti mokesčiai 

padengė tik 17 % šių išlaidų, o likusi dalis iš tikrųjų buvo finansuojama Sąjungos valstybių 

narių (6,3 milijono eurų) ir ELPA šalių (0,2 milijono eurų) įnašais į Agentūros biudžetą. 

12. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, apžvalga 

pateikta I priede

 

. 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 

2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 

                                                      

9 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (OL L 167, 2012 6 27, p. 1). 

10 Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 3 dalies a punktas. 
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I priedas 

Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2013 

Kaip ir praėjusiais metais, 2013 m. biudžeto vykdymo lygiai buvo patenkinami I ir II antraštinėse 
dalyse. Nors į 2014 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis III, IV ir V antraštinėse 
dalyse (veiklos išlaidos) ir sudarė 10,6 milijono eurų (46 %), pagrindinės to priežastys buvo 
daugiametis planuotų IT sistemų kūrimo projektų (6,3 milijono eurų) pobūdis, 2013 m. užsakytų, 
bet iki metų pabaigos negautų vertimų kaštai (1,3 milijono eurų) ir cheminių medžiagų vertinimai, 
kurių nustatytas terminas buvo 2014 m. vasario mėn. (1,7 milijono eurų). 

n. d. 

2013 

2013 m. patikinimo pareiškime ECHA vykdomasis direktorius patvirtino pagrįstą patikinimą, kad 
ištekliai buvo naudojami pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principais ir kad įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl atspindimų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Tačiau šiam patikinimui buvo padaryta išlyga, kadangi Agentūros 
įgaliojimai neapima kontrolės ar inspektavimo nacionaliniu lygmeniu ir dėl to negali būti 
patvirtinta, kad į Europos Sąjungos rinką patenka tik registruotos ar leistos cheminės medžiagos ir 
produktai, už kuriuos Agentūrai buvo sumokėtas mokestis. 

n. d. 

 



 1 

 
ADB057213LT04-15PP-CH052-15APCFIN-RAS-ECHA_2014-TR.docx 2015 9 8 

II priedas 

Europos cheminių medžiagų agentūra 

(Helsinkis) 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje 
numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos 
sritys 

Informacijos rinkimas 
− ECHA steigimo reglamento, REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006, teisinis 

pagrindas yra Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnis. 

Agentūros 
kompetencijos 
sritys 
(kaip nustatyta 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006 
(REACH 
reglamentas); 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 
(cheminių 
medžiagų ir 
mišinių 
klasifikavimas, 
ženklinimas ir 
pakavimas – CLP 
reglamentas), 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamente (ES) 
Nr. 528/2012 
(Biocidinių 
produktų 
reglamentas) ir 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamente 
(ES)Nr. 649/2012 

Tikslai 
− REACH ir CLP reglamentų tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir 

aplinkos apsaugos lygį, įskaitant alternatyvių cheminių medžiagų 
pavojingumo vertinimo metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių 
medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir 
skatinant inovacijas (REACH reglamento 1 straipsnio 1 dalis ir CLP 
reglamento 1 straipsnis). 

− ECHA įsteigta siekiant užtikrinti techninių, mokslinių ir administracinių 
REACH reglamento aspektų valdymą ir kai kuriais atvejais jų vykdymą bei su 
šiais aspektais susijusių veiksmų nuoseklumą Sąjungos lygmeniu (REACH 
reglamento 75 straipsnis) bei valdyti CLP reglamente nustatytas su 
cheminių medžiagų klasifikavimu ir ženklinimu susijusias užduotis. 

Užduotys 
− Priimti cheminių medžiagų registravimo ir kitas bylas bei atlikti jų išsamumo 

patikrą (REACH reglamento II antraštinė dalis). 
− Nagrinėti užklausas dėl registracijos ir priimti sprendimus dėl ginčų, 

susijusių su dalijimusi duomenimis (REACH reglamento III antraštinė dalis). 
− Išnagrinėti registracijos bylas siekiant nustatyti, ar jie atitinka REACH 

reglamentą, ir juose pateiktus siūlomus bandymus bei koordinuoti cheminių 
medžiagų vertinimo procesą (REACH reglamento VI antraštinė dalis). 

− Nagrinėti pasiūlymus dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių 
medžiagų, įtrauktinų į potencinį medžiagų sąrašą, ir teikti rekomendacijas 
dėl kai kurių šių cheminių medžiagų įtraukimo į leidžiamų naudoti medžiagų 
sąrašą bei tvarkyti paraiškas autorizacijai gauti (REACH reglamento 
VII antraštinė dalis). 

− Tvarkyti ribojimo bylas (REACH reglamento VIII antraštinė dalis). 
− Kurti ir tvarkyti viešą (-as) duomenų bazę (-es), kurioje (-iose) kaupiama 

informacija apie visas registruotas chemines medžiagas ir internete viešai 
skelbti tam tikrą informaciją (REACH reglamento 77 ir 119 straipsniai). 

− Prireikus rengti technines ir mokslines rekomendacijas bei priemones 
(REACH reglamento 77 straipsnis ir CLP reglamento 50 straipsnio 2 dalis) ir 
pagal Biocidinių produktų reglamentą (ES) Nr. 528/2012. 

− Valstybėms narėms ir ES institucijoms teikti geriausias mokslines ir 
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(dėl išankstinio 
sutikimo 
susipažinus) 

technines konsultacijas visais klausimais, susijusiais su cheminėmis 
medžiagomis, kurios priklauso jos kompetencijos sričiai ir buvo jai priskirtos 
pagal REACH ir CLP reglamentų nuostatas (REACH reglamento 77 straipsnio 
1 dalis ir CLP reglamento 50 straipsnio 1 dalis). 

− Priimti pranešimus apie klasifikavimą ir ženklinimą, tvarkyti viešą 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašą, nagrinėti prašymus dėl alternatyvių 
pavadinimų ir tvarkyti pasiūlymus dėl suderinto cheminių medžiagų 
klasifikavimo ir ženklinimo (CLP). 

− Vykdyti technines ir mokslines užduotis pagal 2013 m. rugsėjo 1 d. 
įsigaliojusį Biocidinių produktų reglamentą (ES) Nr. 528/2012. 

− Vykdyti užduotis pagal PIC reglamentą (dėl išankstinio sutikimo) (ES) 
Nr. 649/2012, kuris įsigaliojo 2014 m. kovo 1 d. 

Valdymas Valdyba 
Ją sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kurį skiria Taryba, ir ne 
daugiau kaip šeši Komisijos paskirti atstovai, įskaitant tris balsavimo teisės 
neturinčius suinteresuotų šalių atstovus bei du nepriklausomus asmenis, 
kuriuos skiria Europos Parlamentas. REACH reglamento 79 straipsnis. 
Užduotys 
Pagal REACH reglamento 78 straipsnį ir agentūrų bendrąjį finansinį reglamentą 
pagrindiniai uždaviniai yra priimti metines ir daugiametes darbo programas, 
galutinį biudžetą, bendrąją ataskaitą, vidaus darbo tvarkos taisykles bei skirti 
vykdomąjį direktorių ir jo atžvilgiu vykdyti drausmines priemones. Taip pat skirti 
apeliacinės komisijos ir komiteto narius. 
Vykdomasis direktorius 
Užduotys 
REACH reglamento 83 straipsnis 
REACH komitetai 
Agentūrai priklauso trys moksliniai komitetai (Rizikos vertinimo, Valstybių narių 
bei Socialinės ir ekonominės analizės) 
Užduotys 
REACH reglamento 77 straipsnio 3 dalies a–c punktai. 
Biocidinių produktų komitetas 
Agentūra turi Biocidinių produktų komitetą 
Užduotys 
Biocidinių produktų reglamento 75 straipsnio 1 dalis 
Keitimosi informacija apie vykdymą forumas 
Užduotys 
REACH reglamento 77 straipsnio 4 dalies a–h punktai 
Sekretoriatas 
Užduotys 
REACH reglamento 77 straipsnio 2 dalies a–o punktai 
Apeliacinė taryba 
Užduotys 
REACH reglamento 76 straipsnio 1 dalies h punktas 
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Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai 
Vidaus auditas 
Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas rekomendavus Tarybai (REACH reglamento 97 straipsnio 
10 dalis) 

2014 m. 
(2013 m.) 
Agentūrai skirti 
ištekliai 

Biudžetas (įskaitant taisomuosius biudžetus) 
− 113,2 (107,7) milijono eurų suma, kurią sudaro: 

− Pajamos iš mokesčių: 27,2 (86,1) milijono eurų; 25,9 (85,8) milijono 
eurų, susijusių su mokesčiais ir rinkliavomis pagal REACH reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 ir 1,3 (0,3) milijono eurų, susijusių su surinktais 
mokesčiais ir rinkliavomis pagal Biocidinių produktų reglamentą (ES) 
Nr. 528/2012. 

− Sąjungos įnašas: 7,8 (8,6) milijono eurų, įskaitant paramą, skirtą 
įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (5,1 milijono eurų), išlyginamąjį įnašą 
(1,2 milijono eurų), ELPA įnašą (0,2 milijono eurų) ir įnašą pagal 
2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo 
(1,3 milijono eurų). 

Darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. 
− Personalo plane numatyta darbo vietų: 495 (503) 
− Užimtos darbo vietos: 479, iš kurių į 9 vietas vyksta įdarbinimas (468) 
− Kiti darbuotojai: 118 (95) (106 sutartininkai, iš kurių 1 šiuo metu 

įdarbinamas, ir 12 komandiruotų nacionalinių ekspertų) 
− Iš viso darbuotojų: 587 (563), iš kurių užsiima*: 

− Veiklos užduotimis: 78 % / 458 (386); 
− Administracinėmis ir pagalbos užduotimis: 22 % / 129 (177) 

*remiantis lyginamąja procedūra 

2014 (2013) m. 
veiklos rezultatai 
ir suteiktos 
paslaugos 

ECHA darbo programa buvo padalinta į 17 veiklos rūšių: 
Registravimas, išankstinis registravimas ir dalijimasis duomenimis 
− Sutvarkytų registravimo bylų skaičius: 9 001 (14 839) 
− Baigtų konfidencialumo prašymų įvertinimų skaičius: 636 (860) įvertinimai 

(pradiniai ir galutiniai), iš kurių 67 (198) neigiami sprendimai. 
− Naujų gautų užklausų skaičius: 1 000 (1 903) 
− Paskelbta sprendimų, paremtų dalijimosi duomenimis diskusijomis: 5 (11)  
− Cheminių medžiagų, apie kurias informacija buvo paskelbta viešai, skaičius 

(išskyrus konfidencialią informaciją): 12 888 (10 561) 
Vertinimas 
− Užbaigtų atitikties patikrų skaičius:  283 (637) 
− Galutinių sprendimų dėl pasiūlymų atlikti bandymus skaičius: 204 (111) 
Rizikos valdymas 
− Cheminių medžiagų skaičius, numatytas įtraukti į potencinį sąrašą: 10 (13) 
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− Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų, įtrauktinų į leidžiamų naudoti 
medžiagų sąrašą, skaičius: 1 (1) 

− Ribojimo bylų, pateiktų Komisijai, kad ji priimtų dėl jų sprendimą, skaičius: 4 
(2) 

− Gautų paraiškų autorizacijai gauti skaičius:19 (8) 
− Pranešimų apie chemines medžiagas, įtrauktas į potencinį medžiagų sąrašą, 

skaičius: 14 (93) 
Klasifikavimas ir ženklinimas 
− Gautų pranešimų apie klasifikavimą ir ženklinimą skaičius: 6,4 milijono dėl 

daugiau kaip 133 000 medžiagų (iš kurių beveik 118 000 įtrauktos į viešai 
platinamus pranešimus) 

− Gautų pasiūlymų dėl suderintos klasifikacijos ir ženklinimo skaičius: 44 (29) 
− Gauta užklausų dėl mišinių sudėtyje esančių cheminių medžiagų alternatyvių 

pavadinimų: 28 (28) 
Konsultavimas ir pagalba 
− ECHA pagalbos tarnybos atsakytų klausimų skaičius: 7 628 (5 975) 
− Paskelbtų naujų rekomendacinių dokumentų skaičius: 10 (1) 
− Paskelbtų atnaujintų rekomendacinių dokumentų ir klaidų ištaisymų 

skaičius: 9 (3) atnaujinimai ir 8 (4) klaidų ištaisymai 
Mokslinės IT priemonės 
− 2014 m. pateiktos 2 naujos R4BP versijos 
− Parengta ir pateikta SPC Editor programa, skirta pagalbai kuriant 

struktūrizuotą socialinės apsaugos komitetą biocidų srityje 
− Laiku pateikta nauja Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentą 

remianti sistema, ePIC, skirta pranešimams nuo 2015 m. 
− Dabartinė sklaidos sistema padėjo išplėsti duomenų apie biocidus ir IPS 

apimtį ir pasiekti veiklos veiksmingumo 
− Pateiktas 2 Chesar produktų atnaujinimas (2.3 versija) 
− Pateikta atvejų valdymo platforma Dynamic Case, iki metų pabaigos ji 

apėmė 17 REACH&CLP procedūrų 
− Pateiktos dvi naujos Odyssey versijos 
− Pateiktos dvi ECM-DEP versijos 
Mokslinės ir techninės konsultacijos ES institucijoms ir įstaigoms 
− 2014 m. spalio mėn. sėkmingai surengtas teminis mokslinis seminaras dėl 

reglamentavimo sunkumų nanomedžiagų rizikos įvertinime 
− Paskelbta antroji ECHA ataskaita pagal REACH 117 straipsnio 3 dalį dėl 

alternatyvų bandymams su gyvūnais naudojimo 
− Atnaujintas ECHA dvejų metų darbo planas nanomedžiagų srityje 
− Surengti du nanomedžiagų darbo grupės posėdžiai 
− Pagalba Komisijai peržiūrint REACH priedus dėl specialių reikalavimų 

nanomedžiagoms 
− ECHA ir JRC paskelbė ataskaitą „Informavimas apie ne su gyvūnais susijusius 

metodus vertinant chemines medžiagas – Ne su gyvūnais atliekamų 
bandymų ir alternatyvių metodų skatinimas“ 

− Pagalba rengiant EPBO bandymų gaires ir bandymų strategijas (IATA), visų 
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pirma odos ir akių dirginimo/ėsdinimo, odos jautrinimo, genotoksiškumo, 
endokrinus ardančių medžiagų, toksinio poveikio reprodukcijai bei vandens 
ir sausumos ekotoksiškumo srityse. 

Komitetai ir forumas 
− Vienbalsiai priimtų Valstybių narių komiteto susitarimų skaičius: 149 (155) 
− Rizikos vertinimo komiteto nuomonių skaičius: 88 (41) 
− Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonių skaičius: 34 (3) 
Apeliacinė taryba 
− Užregistruotų apeliacijų skaičius: 18 (22) 
− Sprendimų dėl apeliacijų skaičius: 16 (8) 
Komunikacija 
− Surengti 3 renginiai su suinteresuotomis šalimis: 

o 2 suinteresuotųjų šalių dienos 
o Akredituotų suinteresuotų šalių seminaras 

− Surengti 8 žiniatinklio seminarai, pritraukę 2 060 dalyvių 
− 264 (250) vertimai 
− 1 481 986 svetainės lankytojai iš 4 430 136 apsilankymų 
− 61 (53) leidinys 
− Paskelbtas 21 pranešimas spaudai, surengti 49 interviu su žiniasklaida 
− 57 naujienų perspėjimai, e. naujienų biuleteniai, naujienų biuleteniai 
− 1 136 tviterio žinutės, paskelbtos 51 žinutės feisbuke ir 38 žinutės LinkedIn 
Bendradarbiavimas 
− Mokslinis ir techninis bendradarbiavimas su EBPO (pavyzdžiui, IUCLID) ir to 

paties pobūdžio agentūromis (Australijoje, Kanadoje, Japonijoje ir JAV) ir 
techninė parama Komisijos tarptautiniam darbui (pavyzdžiui, UN GHS) 

Valdymas 
− Tolesnis administracinių ir valdymo sistemų plėtojimas ir gerinimas 
− Gautas ISO 9001 sertifikatas. 
Finansai, viešieji pirkimai ir apskaita 
− Griežtas biudžeto ir grynųjų pinigų rezervo valdymas 
− 2014 m. ECHA pirko mokslines, IT ir administravimo paslaugas pagal esamas 

bendrąsias sutartis (548 specifinės sutartys / užsakymai) ir pagal viešųjų 
pirkimų procedūras (188 sutartys). Agentūra sėkmingai vykdė atvirų 
kvietimų teikti pasiūlymus konkursams procedūras, siekdama sudaryti 
naujas bendrąsias sutartis dėl kalbų mokymo, ECHA IQMS sertifikavimo 
ISO 9001: 2008 standartas, šiuo metu taikomoms sąskaitų bankininkystės 
paslaugoms ir pradėjo vykdyti projektą, skirtą didinti jos viešųjų pirkimų, 
sutarčių valdymo ir susijusių finansinių procedūrų veiksmingumą. 

− Bendras įmonių, kurių MVĮ statusas buvo patikrintas, skaičius: 271 (516) 
Žmogiškieji ištekliai ir bendros paslaugos 
− Baigtos 22 (27) atrankos procedūros; įdarbinti 62 (87) darbuotojai (laikinieji 

ir sutartininkai) 
Informacinės ir komunikacinės technologijos 
− Pateikti pirmieji HRMS moduliai 
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− Naudojama visiškai restruktūrizuota dokumentų valdymo sistema 
Biocidai 
− Parengtos ir valstybėms narėms pateiktos 2 094 biocidų paraiškos (paraiškos 

naujoms veikliosioms medžiagoms, atnaujinimai ar peržiūra, Sąjungos 
produktų leidimai) 

− Išspręsti 4 ginčai dėl dalijimosi duomenimis 
− Tiekėjų aktyvių medžiagų paraiškų vertinimas ir patvirtintų tiekėjų sąrašo 

tvarkymas: 1 sprendimas 
− Techninio lygiavertiškumo paraiškų vertinimas: 7 sprendimai 
− Aktyvių medžiagų cheminio panašumo vertinimas: 1 atvejis 
Išankstiniai pranešimai apie sutikimą 
− Išnagrinėti 5 289 pranešimai 

Šaltinis:  Agentūros pateiktas priedas. 

 



Europos cheminių medžiagų agentūra 
 

ECHA_LT 

 
 

AGENTŪROS ATSAKYMAS 
 
 

11. ECHA palankiai vertina Europos Audito Rūmų išvadą ir toliau stengsis vengti nepagrįstų perkėlimų 

operacijų. 

Kaip teisingai pastebėta, už pagal Biocidinių produktų reglamentą (BPR) paduotas 2014 m. paraiškas surinkti 

mokesčiai tik maža dalimi padengė su šia veikla susijusias agentūros išlaidas. Pradinė Komisijos prielaida, kad 

agentūros veikla didžia dalimi bus finansuojama surinktomis lėšomis, pasirodė neteisinga, kadangi 

nacionaliniai ir ES mokesčiai daro įtaką tam, kad daugiau teikiamos nacionalinės ir abipusio pripažinimo 

paraiškos nei prašymai gauti Sąjungos biocidinių produktų autorizacijos liudijimą. 

Tuo tarpu Komisija keletą kartų sumažino planuojamų surinkti mokesčių prognozes ir dabar pripažįsta, kad 

ECHA su mokesčiais nesusijusiai veiklai finansuoti reikalinga tęstinė kasmet teikiama ES subsidija. Komisija taip 

pat pradėjo nepriklausomą tyrimą, kurio rezultatai turėtų būti naudingi 2015 m. peržiūrint Mokesčių 

reglamentą, kaip numatyta Biocidinių produktų reglamente. 
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