DEJSTVA IN PODATKI
ECHA-13-A-08-SL

Večletni delovni program 2014–2018

– za varno uporabo kemikalij
Petletni načrt je bil zasnovan skupaj
s štirimi strateškimi cilji in določa,
kako bo agencija v obdobju od 2014
do 2018 prispevala k doseganju ciljev
iz uredb REACH, CLP, PIC in1
uredbe o biocidnih proizvodih.

Agencija ECHA želi postati vodilni regulativni organ
za varnost kemikalij na svetu.
Ta petletni načrt določa načine za dosego tega
ambicioznega cilja, pri čemer bo agencija ECHA
tesno sodelovala z evropskimi institucijami in
državami članicami ter pooblaščenimi interesnimi
skupinami.
Štirje strateški cilji so bili določeni z namenom, da
bi se viri agencije ECHA usmerili na prednostna
področja: krepitev zaupanja javnosti v kakovost
informacij glede varnosti, ki jih predloži industrija,
zmanjšanje prisotnosti kemikalij, ki vzbujajo
zaskrbljenost, in izpostavljenosti tem kemikalijam,
zagotavljanje zmogljivosti za omogočanje
zanesljivega znanstvenega svetovanja. Hkrati si
agencija še naprej prizadeva za večjo učinkovitost in
uspešnost.
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Štirje cilji so razdeljeni na področja ukrepanja in
mejnike za vsako posamezno leto. Letni delovni
programi bodo vsebovali več podrobnosti o
posameznih dejavnostih.
Napredek v zvezi s temi mejniki in področji ukrepanja
se bo meril vsako leto, tako da bo lahko agencija
ECHA po potrebi izvedla pregled in posodobila načrt
in mejnike.

1
Agencija ECHA izvaja uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji
in omejevanju kemikalij (REACH), uredbo o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP), uredbo o biocidnih
proizvodih (BPR) ter uredbo o soglasju po predhodnem obveščanju
(PIC).
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1. strateški cilj: zagotoviti čim večjo
razpoložljivost visokokakovostnih
informacij, da se omogočita varna
proizvodnja in uporaba kemikalij
Zaradi uredb REACH in CLP ima agencija ECHA zdaj
največjo podatkovno zbirko o učinku kemikalij na
svetu. Agencija objavlja informacije o registriranih
snoveh, snoveh, prijavljenih v popis razvrstitev
in označitev, in podatke, pridobljene v okviru
regulativnih dejavnosti agencije.
Izziv za obdobje 2014–2018 je izboljšati kakovost
podatkov o registraciji. Te podatke je treba
učinkovito uporabiti, da se omogočita varna
proizvodnja in uporaba kemikalij. Z ocenjevanjem
dokumentacije in takojšnjim ukrepanjem proti
podjetjem, ki predložijo nezadostne informacije
za izpolnjevanje standardnih zahtev, zagotavlja
agencija ECHA enake konkurenčne pogoje za vse
registracijske zavezance.
Agencija podpira registracijske zavezance in
nadaljnje uporabnike ter jim pomaga izboljšati
postopke obveščanja o nasvetih za obvladovanje
tveganja po vsej dobavni verigi – vključno z izdelki,
proizvedenimi za korist potrošnikov.
2. strateški cilj: spodbujati organe k
pametni uporabi informacij za opredelitev
in obravnavo kemikalij, ki vzbujajo
zaskrbljenost

Z začetkom veljavnosti uredbe o biocidnih
proizvodih ima agencija ECHA osrednjo vlogo pri
usklajevanju evalvacije aktivnih snovi in avtorizacije
biocidnih proizvodov na ravni Unije.
Za izboljšanje skladnosti z zakonodajo o kemikalijah
na celotnem območju Evrope podpira agencija ECHA
nacionalne organe, da uskladijo svoje dejavnosti v
zvezi z izvrševanjem.

3. strateški cilj: obravnavanje znanstvenih
izzivov kot središčne točke za krepitev
znanstvene in regulativne zmogljivosti
držav članic, evropskih institucij in
drugih akterjev
Agencija ECHA tesno sodeluje z znanstveno
skupnostjo ter sledi novostim v razvoju in
novim regulativnim potrebam, da bi ostala v
najpomembnejši akter na področju regulativne
znanosti. S pomočjo specializiranih delovnih skupin
odborov, znanstvenih platform, usposabljanja
in delavnic agencija za države članice, evropske
institucije in za druge akterje vzpostavlja središčno
točko za krepitev zmogljivosti.
V naslednjih letih bo oblikovana nova strategija
za regulativno znanost, ki bo določala prednostne
naloge agencije na področju znanstvenih dejavnosti.
4. strateški cilj: učinkovito in uspešno
izvajati sedanje in nove zakonodajne
naloge ter se ob tem prilagajati
prihodnjim omejitvam glede sredstev
Agencija ECHA bo morala v obdobju od 2014 do
2018 izvesti velik obseg regulativnih nalog iz uredb
REACH in CLP ter novih nalog v zvezi z uredbo
o biocidnih proizvodih in uredbo PIC. Hkrati se
bo morala soočiti tudi z omejitvami sredstev iz
proračuna EU. Agencija ECHA si bo zato prizadevala,
da bi pri izvajanju dosegla čim boljšo sinergijo
med nalogami ter da bi pri tem čim bolje izrabila
informacijsko tehnologijo. Cilja stalnih izboljšav
vseh dejavnosti agencije sta večja učinkovitost in
uspešnost.
Preberite Večletni delovni program agencije ECHA
za obdobje 2014–2018 na spletnem mestu: echa.
europa.eu/publications
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Agencija ECHA tesno sodeluje z državami članicami
in Komisijo, da bi določili skupni okvir obvladovanja
tveganja glede učinka kemikalij. Prizadeva si, da bi
se podatki iz baze uporabljali pametno: najprej želi
odkriti snovi, ki se zdijo najbolj škodljive in katerih
tveganja se morda še ne obvladujejo učinkovito.
Agencija ECHA se bo osredotočila na iskanje
novih snovi, za katere je potrebno obvladovanje
tveganja, ter na vključevanje teh snovi na seznam
kandidatnih snovi in seznam za avtorizacijo, s čimer
bo bistveno prispevala k spodbujanju nadomeščanja
najnevarnejših snovi v EU.
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