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Program de lucru multianual 2014-2018
– colaborare pentru utilizarea în siguranţă
a substanţelor chimice
Construit în jurul a patru obiective
strategice, planul pe cinci ani al
ECHA defineşte modul în care
agenţia va contribui la obiectivele
regulamentelor REACH, CLP, PIC
şi privind produsele biocide1
în perioada 2014 - 2018.

Viziunea ECHA este să devină principala autoritate
de reglementare din lume în materie de securitate a
substanţelor chimice.
Acest plan pe cinci ani stabileşte modul de realizare
a acestui obiectiv ambiţios, pentru care ECHA va
colabora îndeaproape cu instituţiile europene şi
statele membre şi va interacţiona cu părţile interesate
acreditate.
Cele patru obiective strategice au fost create
pentru concentrarea resurselor ECHA pe domeniile
de prioritate: asigurarea încrederii publicului în
informaţiile referitoare la securitatea chimică furnizate
de industrie, reducerea prezenţei şi a expunerii la
substanţe chimice care prezintă motive de îngrijorare
şi consolidarea capacităţii de a oferi consultanţă
ştiinţifică de încredere. În acelaşi timp, agenţia depune
eforturi pentru creşterea continuă a eficienţei şi
eficacităţii.
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Cele patru obiective sunt împărţite pe domenii de
acţiune şi repere pentru fiecare an. Programele de
lucru anuale vor oferi mai multe detalii cu privire la
activităţile individuale.
Progresul în ceea ce priveşte aceste repere şi domenii
de acţiune principale va fi măsurat anual, ceea ce va
permite ECHA să revizuiască şi să actualizeze planul şi
reperele, dacă acest lucru este necesar.

1
ECHA pune în aplicare Regulamentul privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice
(REACH), Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor (CLP), Regulamentul
privind produsele biocide (BPR) şi Regulamentul privind
procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză (PIC).
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Obiectivul strategic 1: Maximizarea
disponibilităţii unor informaţii de
înaltă calitate cu scopul de a permite
producerea şi utilizarea substanţelor
chimice în condiţii de siguranţă
Datorită regulamentelor REACH şi CLP, ECHA dispune
acum de cea mai mare bază de date din lume cu privire
la impactul substanţelor chimice. Agenţia publică
informaţii cu privire la substanţele înregistrate,
substanţele notificate la inventarul de clasificare şi
etichetare şi date care rezultă din activităţile sale de
reglementare.
Provocarea în perioada 2014-2018 este îmbunătăţirea
calităţii datelor de înregistrare. Aceste date trebuie
utilizate în mod eficient pentru a permite producerea şi
utilizarea substanţelor chimice în condiţii de siguranţă.
Prin evaluarea dosarelor şi adoptarea unor acţiuni
prompte împotriva întreprinderilor ale căror informaţii
nu se conformează standardelor, ECHA contribuie
la asigurarea unor condiţii de egalitate pentru toţi
solicitanţii înregistrării.
Agenţia îi sprijină pe solicitanţii înregistrării şi
utilizatorii din aval pentru a îmbunătăţi comunicarea
recomandărilor privind gestionarea riscurilor de-a
lungul lanţului de aprovizionare - până la articolele în
beneficiul consumatorilor.

Obiectivul strategic 2: Mobilizarea
autorităţilor în direcţia utilizării
informaţiilor în mod inteligent cu scopul
de a identifica şi a aborda substanţele
chimice care prezintă motive de
îngrijorare

Odată cu punerea în aplicare a Regulamentului
privind produsele biocide, ECHA preia un rol central
în coordonarea evaluării substanţelor active şi
autorizarea produselor biocide la nivelul Uniunii.
Pentru îmbunătăţirea respectării legislaţiei privind
substanţele chimice în Europa, ECHA sprijină
autorităţile naţionale în armonizarea activităţilor de
punere în aplicare ale acestora.

Obiectivul strategic 3: Abordarea
provocărilor ştiinţifice prin asumarea
unui rol de punct central pentru
consolidarea capacităţii ştiinţifice şi
de reglementare a statelor membre,
a instituţiilor europene şi a altor
operatori
Pentru a rămâne în prima linie a ştiinţei de
reglementare, ECHA lucrează în strânsă colaborare cu
comunitatea ştiinţifică, ca urmare a ultimelor evoluţii
şi a noilor nevoi de reglementare. Prin grupuri de
lucru specializate ale comitetelor, platforme sociale,
formări şi ateliere de lucru, aceasta construieşte un
punct central pentru consolidarea capacităţilor pentru
statele membre, instituţiile europene şi alţi operatori.
În următorii ani, o nouă strategie a ştiinţei de
reglementare va stabili prioritatea activităţilor
ştiinţifice ale agenţiei.

Obiectivul strategic 4: Adoptarea
sarcinilor legislative actuale şi noi în
mod eficient şi eficace, adaptându-se
totodată viitoarelor constrângeri
legate de resurse
În perioada 2014 - 2018, ECHA se confruntă cu un
volum ridicat de sarcini de reglementare în baza
regulamentelor REACH şi CLP şi a preluat sarcini noi
legate de regulamentele privind produsele biocide şi
PIC. În acelaşi timp, trebuie să facă faţă constrângerilor
legate de resurse prevăzute de bugetul UE. Prin
urmare, ECHA încearcă să optimizeze sinergiile dintre
sarcinile sale, utilizând la maxim avantajele tehnologiei
informaţiei. Îmbunătăţirea continuă a tuturor
operaţiunilor sale vizează sporirea atât a eficienţei, cât
şi a eficacităţii.
Citiţi Programul de lucru multianual 2014-2018 al
ECHA disponibil la: echa.europa.eu/publications
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ECHA lucrează în strânsă colaborare cu statele
membre şi Comisia pentru a elabora un cadru comun de
gestionare a riscurilor substanţelor chimice. Aceasta
încearcă să utilizeze informaţiile din baza sa de date în
mod inteligent: să caute în primul rând acele substanţe
care par să fie cele mai nocive şi ale căror riscuri nu
sunt încă bine gestionate. Concentrându-se asupra
identificării unor noi substanţe pentru gestionarea
riscurilor şi a includerii acestora în listele substanţelor
candidate şi a celor care fac obiectul autorizării, ECHA
contribuie la înlocuirea celor mai periculoase substanţe
din UE.
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