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Работна програма за 2013 г.
Работим за утвърждаване на
Агенцията като водещ регулаторен
орган в света в областта на
безопасността на химикалите.
Стратегически цели на ECHA

ECHA си поставя четири стратегически цели,
документирани в нейната дългосрочна програма
за периода 2013–2015 г. В момента ECHA подготвя
нова дългосрочна програма за периода 2014–2018
г., която ще обясни как стратегическите цели могат
да се трансформират в пълноценна стратегия, която
да гарантира постигането на амбициозните цели,
залегнали в регламентите REACH и CLP.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ECHA
• Максимално повишаване на
наличността на качествени данни
с цел обезпечаване на безопасно
производство и употреба на
химикалите.
• Мобилизиране на компетентните
органи да използват данните
разумно и оглед идентифициране
на вещества, пораждащи
безпокойство.
• Предприемане на мерки във връзка
с научните предизвикателства чрез
изпълнение на функцията на център за
изграждане на научен и регулаторен
капацитет в държавите членки, европейските
институции и други действащи лица.
• Ефективно и ефикасно изпълнение на
съществуващите и новите предвидени в
законодателството задачи, успоредно с
мерки за адаптиране към предстоящите
съкращения на ресурсите.

Предстои една натоварена година

Вторият краен срок за регистрация по REACH
изтича на 31 май 2013 г. Дружествата, които желаят
да предложат на европейския пазар вещества в
количества над 100 тона годишно, трябва да подадат
регистрационни досиета в ECHA.
Биоцидите се използват за защита на хората,

животните, материали или предмети от вредители,
например паразити или бактерии. Европейският
регламент относно биоцидите влиза в сила на 1
септември 2013 г. и много дружества ще трябва да
подадат досиета в ECHA, за да получат одобрение
на активно вещество. По-рано за разрешаването на
биоцид към определен момент можеше да се подаде
заявление само в една държава. С новия регламент
дружествата могат също така да кандидатстват
за разрешение във всички държави членки на
Европейския съюз, като подадат само едно досие в
ECHA.
През изминалата година Агенцията започна да се
подготвя за Регламента относно биоцидите, като този
процес засяга фактически всички области на нейната
работа. Тази подготвителна работа ще продължи и
през 2013 г.
Изтичането на крайния срок за регистрация и
Регламентът относно биоцидите ще доведат до
увеличаване на обема на подаваните досиета. Това
нарастване ще се отрази и върху други процеси,
например върху оценката на досиетата. Ще нарасне
също количеството публикувана информация за
вещества, както и броят на получаваните от ECHA
въпроси, например чрез информационното бюро
на ECHA. ECHA е добре подготвена да предоставя
подходяща помощ и съдействие на фирми и органи.
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Изходни предпоставки и оценка на ресурсите за
2013 г.

ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ДРУЖЕСТВАТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА
ХИМИКАЛИТЕ
Регистрационни досиета

15 200

Предложения за провеждане на изпитване

410

Искания за достъп до данни отпреди повече от
12 години

240

Нотификации за НИРДСПП

400

Запитвания

1 200

Жалби

36

Проверки за размера на дружества

300

Искания за алтернативно наименование

150

Проверки за съответствие

560
Снимка: ECHA

ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА УПОТРЕБА НА
ХИМИКАЛИ

Научни предизвикателства

Предложения за хармонизирано
класифициране и етикетиране

70

Решения за оценка на вещества

30

ECHA се ангажира до края на 2013 г. да завърши
проверката на съответствие на 5 % от досиетата,
които са пристигнали преди първия срок за
регистрация.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИМИКАЛИ
Запитвания до информационни бюра и
пресцентрове и общи запитвания
Искания за поверителност

11 800
770

МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ,
ПОРАЖДАЩИ БЕЗПОКОЙСТВО
Предложения за ограничение

8

Предложения за идентифициране като SVHC

30

Заявления за разрешаване

20

ДРУГИ
Решения относно достъп до документи

400

Брой на длъжностите лица

608

Бюджет на Агенцията

Оценката на вещества ще трябва да продължи с найбързи темпове, като първите досиета на заявления
за разрешаване ще започнат да постъпват през
2013 г. За да се осигури ефективното управление на
тази дейност, за първи път ще бъдат изпитани нови
процеси.
В много отношения 2013 г. ще бъде пикова
година за ECHA. Агенцията планира да се справи
с предизвикателствата през новата година, като
се концентрира върху по-високата ефективност и
определяне на приоритетите за основните задачи.

107 млн.
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