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Flerårigt arbejdsprogram 2014-2018

– for sikker brug af kemikalier
ECHA’s femårige plan er opbygget
omkring fire strategiske mål og
fastlægger, hvordan agenturet
vil bidrage til målsætningen for
REACH-, CLP-, biocid- og PICforordningerne1
fra 2014 til 2018.

ECHA's mål er at blive verdens førende regulerende
myndighed inden for kemikaliesikkerhed.
Den femårige plan fastlægger, hvordan ECHA skal
nå dette ambitiøse mål i tæt samarbejde med EUinstitutionerne og medlemsstaterne og i samspil
med sine akkrediterede interessenter.
De fire strategiske mål blev opstillet for at
målrette ECHA’s ressourcer mod prioriterede
områder: at skabe tillid i offentligheden til de
sikkerhedsoplysninger, der gives af industrien,
mindske tilstedeværelsen af og udsættelsen for
problematiske kemikalier og opbygge kapacitet til
at yde pålidelig videnskabelig rådgivning. Samtidig
stræber agenturet mod øget produktivitet og
effektivitet.
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De fire mål kan opdeles i indsatsområder og årlige
milepæle. De årlige arbejdsprogrammer beskriver de
enkelte aktiviteter mere detaljeret.
Fremskridtene mod disse milepæle og
indsatsområder vil blive målt årligt, hvorved
ECHA kan gennemgå planen og milepælene og om
nødvendigt ajourføre disse.

1
ECHA gennemfører forordningen om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH),
forordningen om klassificering, mærkning og emballering
af stoffer og blandinger CLP), biocidforordningen (BPR) og
forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC).
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Strategisk mål 1: Størst mulig
tilgængelighed af data af høj kvalitet
skal gøre det muligt at at fremstille og
bruge kemikalier sikkert.
Takket være REACH- og CLP-forordningerne har
ECHA nu verdens største database over kemikaliers
virkning. Agenturet offentliggør oplysninger om
registrerede stoffer, om stoffer, der er anmeldt til
fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger,
og data fra agenturets regulerende aktiviteter.
Udfordringen i 2014-2018 bliver at forbedre
kvaliteten af de registrerede data. Disse data
skal anvendes effektivt, for at det er muligt at
at fremstille og bruge kemikalier sikkert. ECHA
vurderer dossiererne og griber hurtigt ind over for
de virksomheder, hvis oplysninger ikke lever op til
standarden, og er derved med til at sikre ensartede
vilkår for alle registranter.
Agenturet bistår registranter og downstreambrugere med at forbedre formidlingen af råd om
risikohåndtering i forsyningskæden – helt op til
artiklerne, til gavn for forbrugerne.
Strategisk mål 2: Tilskyndelse af
myndighederne til intelligent
dataudnyttelse ved identifikation og
behandling af problematiske kemikalier.

Med forordningen om biocidholdige produkter
har ECHA fået en central rolle med hensyn til
koordinering af vurderingen af aktivstoffer og EUdækkende godkendelse af biocidholdige produkter.
For at forbedre overholdelsen af
kemikalielovgivningen i Europa bistår ECHA de
nationale myndigheder med at harmonisere deres
håndhævelsesaktiviteter.

Strategisk mål 3: Håndtering af de
videnskabelige udfordringer ved at
fungere som knudepunkt for opbygning af
videnskabelig og regulatorisk ekspertise
hos medlemsstater, EU-institutioner og
andre aktører
For altid at være foran på det regulatoriske område
arbejder ECHA tæt sammen med det videnskabelige
samfund, og agenturet følger den seneste
udvikling og holder øje med, om der er behov for
nye regulatoriske indgreb. Gennem specialiserede
arbejdsgrupper i udvalg, videnskabelige platforme,
kurser og workshopper skaber agenturet
et knudepunkt for kapacitetsudvikling for
medlemsstater, EU-institutioner og andre aktører.
I de kommende år vil agenturets videnskabelige
aktiviteter blive prioriteret med en ny strategi for
regulatorisk videnskab.
Strategisk mål 4: Effektiv håndtering
af aktuelle og nye lovgivningsmæssige
opgaver med samtidig tilpasning til
forestående ressourcebegrænsninger.
Fra 2014 til 2018 står ECHA over for mange
regulerende opgaver i henhold til REACH
og CLP, og agenturet er gået i gang med nye
opgaver i forbindelse med biocid- og PICforordningerne. Samtidig vil det stå over for
ressourcebegrænsninger fra EU-budgettet. ECHA
tilstræber derfor maksimal synergi mellem sine
arbejdsopgaver gennem bedst mulig udnyttelse af IT.
Alle aktiviteter søges løbende forbedret både hvad
angår produktivitet og effektivitet.
Læs ECHA’s flerårige arbejdsprogram 2014-2018
på: echa.europa.eu/publications
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ECHA arbejder tæt sammen med medlemsstaterne
og Kommissionen om at opstille fælles rammer for
håndtering af kemikalierisici. Agenturet bestræber
sig på intelligent udnyttelse af oplysningerne i
databasen. I første omfang ved at søge efter de
stoffer, der synes at være mest skadelige, og
hvis risici endnu ikke håndteres tilstrækkeligt.
Ved at fokusere på udpegelse af nye stoffer til
risikohåndtering og optage disse på kandidatlisten
og godkendelseslisten bidrager ECHA til udskiftning
af de farligste stoffer i EU.
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