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Mitmeaastane tööprogramm 2014–2018
–kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks
ECHA viie aasta programm, mis
lähtub neljast strateegilisest
eesmärgist, määratleb ameti rolli
REACH-, CLP-, biotsiidi- ja PICmääruse eesmärkide täitmisel1
aastatel 2014–2018.

ECHA eesmärk on saada maailma juhtivaks
kemikaaliohutuse valdkonna regulatiivasutuseks..
Viie aasta kava määratleb, kuidas seda
ambitsioonikat eesmärki saavutada ning selle
nimel teeb ECHA tihedat koostööd Euroopa
institutsioonide ja liikmesriikidega ja tegutseb koos
akrediteeritud sidusrühmaorganisatsioonidega.
ECHA ressursside suunamiseks prioriteetsetesse
valdkondadesse määratleti neli strateegilist
eesmärki: tagada üldsuse usaldus tööstusettevõtete
esitatava ohutusteabe suhtes, vähendada
probleemsete kemikaalide hulka ja nendega
kokkupuudet ning luua usaldusväärne
teadusnõustamise suutlikkus. Samal ajal teeb
amet jõupingutusi tõhususe ja tulemuslikkuse
suurendamiseks.
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Neli eesmärki on jaotatud aastate lõikes
tegevusvaldkondadeks ja vahe-eesmärkideks. Igaaastastes tööprogrammides esitatakse konkreetse
tegevuse üksikasjalikum teave.
Peamiste vahe-eesmärkide täitmist ja
tegevusvaldkondade arengut mõõdetakse igal
aastal, sel viisil saab ECHA plaane ja vahe-eesmärke
üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada.

1
ECHA rakendab kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist käsitlevat määrust (REACH); ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat
määrust (CLP); biotsiidimäärust (BPR) ja teabel põhineva
nõusoleku määrust (PIC).
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Esimene strateegiline eesmärk: tagada
kemikaalide ohutuks tootmiseks ja
kasutamiseks vajalike kvaliteetsete
andmete parim kättesaadavus
REACH- ja CLP-määruse rakendamise tulemusel
valdab ECHA praeguseks maailma suurimat
kemikaalimõju andmebaasi. Amet avaldab teavet
registreeritud ainete kohta, ainete klassifitseerimisja märgistusandmiku kohta ning oma regulatiivse
tegevusega seotud teavet.
Aastatel 2014–2018 on oluline ülesanne
registreerimisteabe kvaliteedi tõstmine. Kõnealuste
andmete alusel suurendatakse kemikaalide tootmise
ja kasutamise ohutust. ECHA aitab luua võrdseid
tegutsemistingimusi kõikide registreerijate
jaoks, hinnates selleks toimikuid ja võttes kiiresti
meetmeid äriühingute suhtes, kelle teave ei vasta
nõuetele.
Amet toetab registreerijaid ja allkasutajaid
riskijuhtimissoovituste edastamisel kogu tarneahela
ulatuses, teavitades ka toodete tarbijaid.
Teine strateegiline eesmärk: innustada
ametiasutusi kasutama andmeid arukalt,
et tuvastada probleemseid kemikaale

Biotsiidimääruse jõustumisel võtab ECHA keskse
rolli toimeainete hindamise koordineerimisel ning
biotsiidide autoriseerimisel liidu tasandil.
Selleks et parandada kemikaalide õigusaktide
järgimist kogu Euroopas, toetab ECHA toetab riikide
asutuste järelevalvetegevuse ühtlustamist.

Kolmas strateegiline eesmärk: käsitleda
teadusprobleeme, tegutsedes liikmesriikide,
Euroopa institutsioonide ja muude osalejate
teadus- ja regulatiivsuutlikkuse tõhustamise
keskusena

ECHA teeb teadusvaldkonna regulatiivtegevuse
liidripositsiooni säilitamiseks tihedat koostööd
teadusringkondadega, hoides ennast kursis
kõige uuemate arengutega ja tekkivate
reguleerimisvajadustega. ECHA tõstab komiteede
valdkondlike töögruppide, teadusplatvormide,
koolituste ja seminaride kaudu liikmesriikide,
Euroopa institutsioonide ja sidusrühmade
suutlikkust.
Eelseisvatel aastatel muudab uus regulatiivne
teadusstrateegia prioriteetseks ameti
teadustegevuse.
Neljas strateegiline eesmärk: täita
tõhusalt ja tulemuslikult õigusaktidest
tulenevaid praegusi ja tulevasi
ülesandeid, kohanedes eelseisvate
ressursipiirangutega
ECHA ees seisvate REACH- ja CLP-määrusest
tulenevate regulatiivülesannete maht on aastatel
2014–2018 jätkuvalt suur ning sellele on lisandunud
uued ülesanded seoses biotsiidimääruse ja PICmäärusega. Samal ajal tuleb arvestada ELi eelarvest
eraldatavate vahendite piiramisega. Seetõttu
püüab ECHA maksimaalselt ära kasutada oma
tööülesannete vahelist sünergiat, rakendades
võimalikult suures ulatuses IT vahendeid. Kõikide
tegevuste jätkuv parandamine suurendab
eeldatavasti nii tõhusust kui ka tulemuslikkust.
ECHA mitmeaastane tööprogramm 2014–2018 on
aadressil echa.europa.eu/publications
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ECHA teeb tihedat koostööd liikmesriikide ja
komisjoniga, et välja töötada kemikaalidega
seotud riskide juhtimise ühtse raamistiku. Sellega
püütakse saavutada andmebaasis sisalduva teabe
arukat kasutamist, alustades kõige ohtlikumana
tunduvate ainete tuvastamisest, mille riskid ei ole
veel piisavalt juhitud. Keskendudes riskijuhtimist
vajavate uute ainete leidmisele ja lisades need ained
kandidaatainete ja autoriseerimisloetelule, aitab
ECHA kaasa kõige ohtlikumate ainete asendamisele
ELis.
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