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Многогодишна работна програма за 2014-2018 г.
– работим за безопасна употреба на химикалите
Въз основа на четири стратегически
цели петгодишният план на
ECHA определя начина, по
който Агенцията ще допринася
за постигането на целите на
регламентите REACH, CLP,
Регламента за биоцидите и
Регламента за PIC1 от 2014 до 2018 г.

Дългосрочната цел на ECHA е да се превърне
във водещия в света регулаторен орган по
безопасността на химикалите.
Настоящият петгодишен план показва как да се
постигне тази амбициозна цел, за която ECHA
ще си сътрудничи активно с европейските
институции и държавите членки и ще
взаимодейства с акредитираните заинтересовани
страни.
Четирите стратегически цели бяха създадени,
за да се съсредоточат ресурсите на ECHA
върху приоритетните области: осигуряване на
общественото доверие в информацията относно
безопасността, предоставяна от индустрията,
намаляване на наличието и експозицията на
химикали, пораждащи безпокойство, и създаване
на капацитет за надеждни научни становища.
Едновременно с това Агенцията се стреми
да увеличи допълнително ефикасността и
ефективността си.
annankatu

18 ,

p.o. box

400,

Направена е разбивка на четирите цели по
области на действие и основни етапи за всяка
година. В годишните работни програми ще бъдат
предоставени повече подробности за отделните
дейности.
Напредъкът по тези основни етапи и области
на действие ще бъде измерван ежегодно, което
ще даде възможност на ECHA да преглежда
и актуализира плана и основните етапи, ако е
необходимо.

ECHA прилага Регламента относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
Регламента относно класификацията, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP); Регламента
за биоцидите (BPR) и Регламента за предварително
информирано съгласие (PIC).
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Стратегическа цел 1: Увеличаване на
наличността на висококачествена
информация, която ще даде
възможност за безопасно
производство и употреба на
химикалите
Благодарение на REACH и CLP, ECHA има
понастоящем най-голямата в света база данни
за въздействието на химикалите. Агенцията
публикува информация относно регистрираните
вещества, веществата, нотифицирани в списъка
за класификация и етикетиране, както и данни,
получени вследствие на регулаторните й
дейности.
Предизвикателството за периода 2014-2018
г. е да се подобри качеството на данните за
регистрация. Тези данни трябва да бъдат
използвани ефективно, за да се даде възможност
за безопасно производство и употреба на
химикали. Чрез оценяване на досиетата и
предприемане на бързи действия срещу
дружества, чиято информация не отговаря на
стандарта, ECHA помага за осигуряване на
равноправни условия за всички регистранти.
Агенцията оказва съдействие на регистрантите
и потребителите надолу по веригата за
подобряване на съобщаването на съветите за
управление на риска по веригата на доставка
– до изделията, за да са от полза за
потребителите.
Стратегическа цел 2: Мобилизиране
на органите с цел интелигентно
използване на информацията
за установяване на химикалите,
пораждащи безпокойство, и
предприемане на мерки срещу тях.

Чрез влизането в действие на Регламента за
биоцидите, ECHA поема централната роля
при координирането на оценката на активните
вещества и разрешаването на биоцидите в целия
Съюз.
За да увеличи спазването на законодателството
за химикалите в Европа, ECHA оказва
съдействие на националните органи при
хармонизирането на дейностите за прилагане.
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Стратегическа цел 3: Справяне с
научните предизвикателства чрез
изпълняване на ролята на център за
изграждане на научен и регулаторен
капацитет на държавите членки,
европейските институции и другите
участници.
За да бъде в предните редици на държавното
регулиране, ECHA си сътрудничи тясно с
научната общност, проследявайки най-новите
разработки и възникващите регулаторни
потребности. Чрез специализирани работни
групи от комитети, научни платформи, обучения
и семинари, тя създава център за изграждане на
капацитет на държавите членки, европейските
институции и другите участници.
През следващите години нова стратегия по
отношение на държавното регулиране ще
превърне научните дейности на Агенцията в
приоритетни.
Стратегическа цел 4: Ефикасно и
ефективно приемане на текущите
и новите задачи, свързани със
законодателството, и едновременно
с това адаптиране към предстоящите
ограничения на ресурсите
През периода от 2014 до 2018 г. ECHA ще се
изправи срещу голям обем от регулаторни
задачи, свързани с REACH и CLP, и ще започне
работа по новите задачи, свързани с Регламента
за биоцидите и Регламента за PIC. В същото
време тя трябва да се справи с ограниченията
на ресурсите от бюджета на ЕС. Затова ECHA
се стреми да увеличи взаимодействията
между своите задачи, като използва по найдобрия възможен начин възможностите на ИТ.
Непрекъснатото подобряване на всички операции
има за цел както по-висока ефективност, така и
по-добра ефикасност.
Прочетете Многогодишната работна програма
за 2014-2018 г. на ЕСНА на адрес: echa.europa.
eu/publications
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ECHA работи в тясно сътрудничество с
държавите членки и Комисията за разработване
на обща рамка за управление на рисковете
от химикали. Тя се стреми да използва
интелигентно информацията от своята база
данни - да набелязва първо веществата, които
изглеждат най-опасни, и рисковете, които може
все още да не са добре управлявани. Чрез
съсредоточаване върху идентифицирането
на нови вещества за управление на риска и
включването им в списъка на кандидатите и в
списъка на разрешенията, ECHA допринася за
замяната на най-опасните вещества в ЕС.
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