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Meerjarig werkprogramma 2014-2018
– werken aan het veilige gebruik van
chemische stoffen
Het vijfjarenplan van ECHA gaat uit
van vier strategische doelstellingen
en bepaalt hoe het agentschap zal
bijdragen tot de doelstellingen van
de REACH-, CLP-, biociden- en PICverordeningen1
van 2014 tot 2018.

De visie van ECHA bestaat erin uit te groeien tot de
belangrijkste regelgevinginstantie ter wereld voor het
veilige gebruik van chemische stoffen..
In dit vijfjarenplan is bepaald hoe deze ambitieuze
doelstelling kan worden bereikt. Hiertoe zal ECHA nauw
samenwerken met de EU-instellingen en de lidstaten en
met de erkende belanghebbenden.
De vier doelstellingen moeten helpen om de
middelen van ECHA toe te spitsen op een aantal
prioritaire domeinen: het vertrouwen van de
bevolking in de veiligheidsinformatie van de sector
vrijwaren, de aanwezigheid van en de blootstelling
aan problematische chemische stoffen beperken
en capaciteit opbouwen voor betrouwbaar
wetenschappelijk advies. Tegelijkertijd streeft het
agentschap ernaar om de efficiëntie en effectiviteit
verder te verbeteren.
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De vier doelstellingen zijn opgesplitst in
actiedomeinen en mijlpalen per jaar. Er zullen jaarlijkse
werkprogramma's worden opgesteld die meer details
zullen verschaffen over de afzonderlijke activiteiten.
De vooruitgang met betrekking tot deze mijlpalen en
actiedomeinen zal jaarlijks worden gemeten, zodat
ECHA het plan en de mijlpalen indien nodig kan herzien
en bijwerken.

1
ECHA staat in voor de tenuitvoerlegging van de Verordening inzake
de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH); de Verordening
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels (CLP); de Biocidenverordening (BPR) en de Verordening
inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC).
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Strategische doelstelling 1: zoveel
mogeiljk kwaliteitsvolle informatie
beschikbaar stellen om de veilige
productie en het veilige gebruik van
chemische stoffen mogelijk te maken.
Dankzij de REACH- en de CLP-verordening, beschikt
ECHA nu over 's werelds grootste databank inzake
de effecten van chemische stoffen. Het agentschap
publiceert informatie over geregistreerde stoffen,
stoffen die zijn aangemeld bij de inventaris voor
indeling en etikettering en gegevens die verkregen zijn
uit zijn regelgevingsactiviteiten.
De uitdaging voor 2014-2018 zal erin bestaan de
kwaliteit van de registratiegegevens te verbeteren.
Deze gegevens moeten effectief worden gebruikt
om de veilige productie en het veilige gebruik
van chemische stoffen mogelijk te maken. Door
de dossiers te beoordelen en snel op te treden
tegen ondernemingen waarvan de informatie
niet voldoet aan de normen, helpt ECHA eerlijke
mededingingsvoorwaarden garanderen voor alle
registranten.
Het agentschap helpt registranten en gebruikers
stroomafwaarts om de verstrekking van advies
ten aanzien van risicobeheer doorheen de
toeleveringsketen te verbeteren,
– tot en met de artikelen voor de consument.
Strategische doelstelling 2: autoriteiten
mobiliseren om informatie slim te gebruiken
om chemische stoffen die tot bezorgdheid
strekken te identificeren en aan te pakken.

Met de inwerkingtreding van de Biocidenverordening,
gaat ECHA een centrale rol spelen in de coördinatie van
de beoordeling van werkzame stoffen en de EU-brede
vergunning van biociden.
Om de naleving van de wetgeving inzake chemische
stoffen in Europa te bevorderen, biedt ECHA
ondersteuning aan nationale overheden om hun
handhavingsactiviteiten te harmoniseren.

Strategische doelstelling 3:
wetenschappelijke uitdagingen aangaan
door als knooppunt te fungeren voor
de opbouw van de wetenschappelijke en
regelgevingscapaciteit van de lidstaten,
de EU-instellingen en andere actoren.
Om een voortrekkersrol te blijven spelen in de
regelgevingswetenschap, werkt ECHA nauw samen
met de wetenschappelijke gemeenschap en blijft het
steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
de nieuwe behoeften op het gebied van regelgeving.
Via gespecialiseerde werkgroepen van comités,
wetenschappelijke platformen, opleidingen en
workshops werkt het agentschap aan een knooppunt
voor capaciteitsopbouw voor de lidstaten, de Europese
instellingen en andere actoren.
De komende jaren zal er een nieuwe strategie inzake
regelgevingswetenschap worden uitgewerkt om de
prioriteiten vast te stellen voor de wetenschappelijke
activiteiten van het agentschap.

Strategische doelstelling 4: de huidige
en nieuwe wetgevingstaken efficiënt en
effectief aanpakken, en tegelijkertijd
rekening houden met de toekomstige
beperkingen ten aanzien van de
beschikbare middelen.
Van 2014 tot 2018 zal ECHA een grote hoeveelheid
regelgevingstaken moeten uitvoeren in het kader van
REACH en CLP. Het agentschap heeft zijn nieuwe taken
met betrekking tot de Biociden- en de PIC-verordening
bovendien reeds aangevat. Tegelijkertijd wordt het
geconfronteerd met een beperking van de middelen
uit de EU-begroting. ECHA streeft daarom naar zoveel
mogelijk synergieën tussen zijn taken, waarbij het zo
goed mogelijk gebruikmaakt van IT. De voortdurende
verbetering van alle activiteiten moet helpen om
efficiënter en effectiever te werken.

Raadpleeg het meerjarig werkprogramma
2014-2018 van ECHA op: echa.europa.eu/
publications
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ECHA werkt nauw samen met de lidstaten en de
Commissie om een gemeenschappelijk kader uit te
werken voor het beheer van de risico's van chemische
stoffen. Het streeft naar een slim gebruik van
de informatie in zijn databank: eerst moeten de
schadelijkste stoffen met risico's die mogelijk nog
niet goed zijn beheerd, worden opgespoord. Door
nieuwe stoffen te identificeren voor risicobeheer en
die stoffen op te nemen in de lijst van stoffen die in
aanmerking komen en de autorisatielijst, draagt ECHA
bij tot de vervanging van de schadelijkste stoffen in de
EU.
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