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Flerårigt arbetsprogram 2014–2018

– för säker användning av kemikalier
Echas femårsplan, som bygger
på fyra strategiska mål,
definierar hur myndigheten
ska bidra till syftet med Reach-,
CLP-, biocidprodukt- och PICförordningarna1
från 2014 till 2018.

Echas vision är att bli världens ledande
tillsynsmyndighet när det gäller kemikaliesäkerhet.
Denna femårsplan fastställer hur man ska uppnå
detta ambitiösa mål, för vilket Echa kommer att
ha ett nära samarbete med EU-institutionerna
och medlemsstaterna, samt samverka med sina
ackrediterade intressenter.
De fyra strategiska målen togs fram för att rikta
Echas resurser till prioriterade områden: att
vinna allmänhetens förtroende när det gäller att
tillhandahålla säker information från industrin,
minska förekomsten av och exponeringen för
kemikalier som inger betänkligheter och bygga
upp kapacitet för att tillhandahålla tillförlitlig
vetenskaplig rådgivning. Samtidigt strävar
myndigheten efter att ytterligare öka effektivitet
och ändamålsenlighet.
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De fyra målen bryts ned till handlingsområden och
milstolpar för varje år. I de årliga arbetsprogrammen
beskrivs de enskilda åtgärderna mer utförligt.
Framstegen när det gäller milstolpar och
handlingsområden kommer att mätas årligen, vilket
gör det möjligt för Echa att se över och uppdatera
planen och milstolparna vid behov.

1
Echa genomför förordningen om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), förordningen
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar (CLP), biocidproduktförordningen (BPR) och
förordningen för förhandsgodkännande sedan information
lämnats (PIC).
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Strategiskt mål 1: Maximera tillgången
till data av hög kvalitet som stöd för en
säker tillverkning och användning av
kemikalier
Tack vare Reach- och CLP-förordningarna har
Echa nu världens största databas när det gäller
kemikalieeffekter. Myndigheten publicerar
information om registrerade ämnen, om ämnen som
anmälts till klassificerings- och märkningsregistret
och uppgifter som följer av dess tillsynsverksamhet.
Utmaningen under perioden 2014–2018 är att
förbättra kvaliteten på registreringsdata. Dessa
data måste användas på ett effektivare sätt för att
möjliggöra en säker tillverkning och användning av
kemikalier. Genom att utvärdera underlagen och
snabbt vidta åtgärder mot företag vars uppgifter
inte når upp till standarden, hjälper Echa till att
garantera lika villkor för alla registranter.
Myndigheten ger stöd till registranter och
nedströmsanvändare för att förbättra förmedlingen
av riskhanteringsråd i distributionskedjan – upp till
varorna som är till nytta för konsumenterna.
Strategiskt mål 2: Göra det lättare
för myndigheter att använda data på
ett intelligent sätt för att identifiera
och hantera kemikalier som inger
betänkligheter.

När biocidproduktförordningen träder i kraft, intar
Echa en central roll i samordningen av utvärderingen
av verksamma ämnen och unionsomfattande
godkännande av biocidprodukter.
För att förbättra efterlevnaden av
kemikalielagstiftningen i Europa hjälper Echa de
nationella myndigheterna att harmonisera sina
verkställighetsåtgärder.

Strategiskt mål 3: Hantera vetenskapliga
utmaningar genom att fungera som
ett nav för medlemsstaternas, EUinstitutionernas och andra aktörers
kapacitetsuppbyggnad både inom
det vetenskapliga området och inom
tillsynsområdet
För att ligga kvar i framkanten inom
tillsynsvetenskap samarbetar Echa nära med
forskarsamhället, följer den senaste utvecklingen
och framväxande tillsynsbehov. Genom
specialiserade arbetsgrupper i kommittéerna,
vetenskapliga plattformar, utbildningar och
workshoppar bygger myndigheten upp ett nav för
kapacitetsuppbyggnad för medlemsstaterna, EUinstitutionerna och andra aktörer.
Under de närmaste åren kommer en ny strategi
för tillsynsområdet att medge en prioritering av
myndighetens vetenskapliga verksamhet.
Strategiskt mål 4: Hantera aktuell och
kommande lagstiftning på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt som är anpassat
till kommande resursbegränsningar
Från 2014 till 2018 står Echa inför en stor volym av
tillsynsuppgifter enligt Reach och CLP och har börjat
med nya uppgifter i samband med biocidproduktoch PIC-förordningarna. Samtidigt ställs
myndigheten inför resursbegränsningar till följd av
EU:s budgetram. Därför strävar Echa att maximera
synergierna mellan sina uppgifter genom att på
bästa möjliga sätt använda IT. Den kontinuerliga
förbättringen av all verksamhet syftar till både
bättre effektivitet och ökad ändamålsenlighet.
Läs Echas fleråriga arbetsprogram 2014–2018 på:
echa.europa.eu/publications
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Echa har ett nära samarbete med medlemsstaterna
och kommissionen för att utveckla ett gemensamt
ramverk för att hantera riskerna med kemikalier.
Myndigheten strävar efter att använda
informationen i sin databas på ett intelligent sätt:
för att hitta de ämnen som verkar vara mest skadliga
och vars risker ännu inte hanteras på rätt sätt.
Genom att fokusera på att identifiera nya ämnen för
riskhantering och ta upp dessa ämnen i kandidatoch tillståndsförteckningarna bidrar Echa till att de
farligaste ämnena inom EU ersätts.
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