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Wieloletni program prac 2014–2018
– działanie na rzecz bezpiecznego
stosowania chemikaliów
Pięcioletni plan ECHA, oparty na
czterech celach strategicznych,
określa, w jaki sposób Agencja
będzie przyczyniać się do
realizacji celów rozporządzeń
REACH, CLP, w sprawie
produktów biobójczych oraz
rozporządzenia PIC1 w latach
2014–2018.

ECHA chce zostać wiodącym organem regulacyjnym na
świecie w zakresie bezpieczeństwa chemikaliów.
Niniejszy pięcioletni plan określa, jak osiągnąć ten
ambitny cel, w realizacji którego ECHA będzie ściśle
współpracować z instytucjami europejskimi oraz
państwami członkowskimi, a także współdziałać z
akredytowanymi zainteresowanymi podmiotami.
Cztery cele strategiczne stworzono po to, aby
skoncentrować zasoby ECHA na obszarach
priorytetowych: zapewnianiu publicznego zaufania do
informacji o bezpieczeństwie dostarczanych przez
przemysł, ograniczaniu występowania chemikaliów
wzbudzających obawy oraz narażenia na te substancje
oraz budowaniu zdolności do rzetelnego doradztwa
naukowego. Agencja dąży jednocześnie do dalszego
zwiększania wydajności i skuteczności.
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Cele są podzielone na obszary działań i etapy kluczowe
dla każdego roku. Roczne programy prac dostarczą
więcej szczegółów na temat poszczególnych działań.
Postęp na tych etapach kluczowych i w tych obszarach
działań będzie oceniany corocznie, co pozwoli ECHA.
w razie potrzeby, na dokonanie przeglądu i aktualizacji
planu i etapów kluczowych.

ECHA wdraża rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), rozporządzenie w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP),
rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) oraz
rozporządzenie dotyczące zgody po uprzednim poinformowaniu
(PIC).
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Cel strategiczny nr 1: Zmaksymalizowanie
dostępności wysokiej jakości informacji w
celu zapewnienia bezpiecznej produkcji i
bezpiecznego stosowania chemikaliów
Dzięki rozporządzeniom REACH i CLP, ECHA ma
teraz największą na świecie bazę danych na temat
wpływu substancji chemicznych. Agencja publikuje
informacje na temat zarejestrowanych substancji, w
sprawie substancji zgłoszonych do wykazu klasyfikacji
i oznakowania, oraz dane wynikające z jej działalności
regulacyjnej.
Wyzwaniem dla ECHA na lata 2014–2018 będzie
spowodowanie poprawy jakości tych informacji, tak aby
mogły być skutecznie wykorzystywane do umożliwienia
bezpiecznego produkowania i stosowania chemikaliów.
Oceniając dokumentację oraz podejmując niezwłoczne
działania wobec przedsiębiorstw, których informacje
nie spełniają standardów, ECHA pomoże zapewnić
równe szanse wszystkim rejestrującym.
Agencja niesie pomoc rejestrującym i dalszym
użytkownikom, aby poprawić przekazywanie porad
dotyczących zarządzania ryzykiem w łańcuchu
dostaw – aż po wyroby produkowane z korzyścią dla
konsumentów.

Cel strategiczny nr 2: Zmobilizowanie
organów do inteligentnego
wykorzystywania informacji w
celu identyfikowania chemikaliów
wzbudzających obawy i rozwiązywania
związanych z nimi problemów

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie
produktów biobójczych ECHA przejmuje centralną
rolę w koordynacji oceny substancji czynnych oraz
udzielania zezwoleń na produkty biobójcze w skali całej
Unii.
Aby poprawić zgodność z przepisami dotyczącymi
chemikaliów w całej Europie, ECHA wspiera władze
krajowe przy harmonizacji ich działań wykonawczych.

Cel strategiczny nr 3: Rozwiązywanie
wyzwań naukowych, spełniając rolę
ośrodka budowania potencjału
naukowego i regulacyjnego dla państw
członkowskich, instytucji europejskich i
innych uczestników
Aby pozostać na czele nauk regulacyjnych, ECHA
ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym,
analizując najnowsze osiągnięcia i powstające potrzeby
regulacyjne. Za pośrednictwem wyspecjalizowanych
grup roboczych komitetów, platform naukowych,
szkoleń i warsztatów tworzy się ośrodek wspierający
budowanie naukowych i regulacyjnych zdolności
państw członkowskich, instytucji europejskich i innych
podmiotów.
W najbliższych latach priorytetem w działalności
naukowej Agencji będzie nowa strategia w zakresie
naukowej wiedzy regulacyjnej.

Cel strategiczny nr 4: Skuteczne i wydajne
realizowanie obecnych i nowych zadań
nakładanych przez ustawodawstwo i
dostosowanie się do zbliżających się
ograniczeń w zakresie zasobów
W latach 2014–2018 przed Agencją stoi wiele
zadań regulacyjnych w ramach rozporządzeń
REACH i CLP, pojawiły się nowe zadania związane z
rozporządzeniami w sprawie produktów biobójczych
oraz PIC. Jednocześnie konieczne jest zmierzenie
się z ograniczeniami środków z budżetu UE. Dlatego
też ECHA dąży do maksymalizacji synergii między
swoimi zadaniami, wykorzystując jak najpełniej
narzędzia IT. Ciągłe doskonalenie wszystkich działań
ma na celu zarówno większą skuteczność, jak i wzrost
efektywności.
Zapoznaj się z Wieloletnim programem prac 2014–
2018 ECHA pod adresem: echa.europa.eu/publications
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ECHA ściśle współpracuje z państwami członkowskimi
i Komisją, aby opracować wspólne ramy dla prawnie
uregulowanego zarządzania ryzykiem związanym z
chemikaliami. Stara się inteligentnie wykorzystywać te
informacje w swojej bazie danych: najpierw odszukać
te substancje, które wydają się być najbardziej
szkodliwe i dla których ryzyko może jeszcze nie być
dobrze zarządzane. Skupiając się na identyfikacji
nowych substancji do celów zarządzania ryzykiem i
uwzględniając takie substancje na liście kandydackiej
oraz liście substancji podlegających procedurze
udzielania zezwoleń, ECHA przyczynia się do
zastąpienia najbardziej niebezpiecznych substancji w
UE.
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