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2013. aasta tööprogramm
ECHA eesmärk on saada
kemikaaliohutuse valdkonnas maailma
juhtivaks regulatiivasutuseks.
ECHA strateegilised eesmärgid

ECHA neli strateegilist eesmärki on dokumenteeritud
aastate 2013–2015 pikaajalises tööprogrammis. Praegu
koostab ECHA uut aastate 2014–2018 pikaajalist
tööprogrammi, milles selgitatakse, kuidas strateegiliste
eesmärkide põhjal välja töötada põhjalik strateegia,
mis tagab REACH- ja CLP-määruses sätestatud
ambitsioonikate eesmärkide saavutamise.
ECHA STRATEEGILISED EESMÄRGID
• Tagada kemikaalide ohutuks tootmiseks ja kasutamiseks kvaliteetsete
andmete parim kättesaadavus
• Innustada ametiasutusi kasutama
andmeid arukalt, et tuvastada ohtlikke
kemikaale ja käsitleda nende ohte
• Tegelda teadusprobleemidega, tegutsedes
liikmesriikide, Euroopa institutsioonide ja
muude tegutsejate teadus- ning regulatiivsuutlikkuse tõhustamise sõlmpunktina
• Tõhusalt ja tulemuslikult täita praegusi ja
tulevasi seadusandlikke ülesandeid, kohanedes
ressursside vähenemisega tulevikus

Tulemas on töine aasta.

31. mai 2013 on teine REACH-registreerimise tähtpäev.
Ettevõtted, kes soovivad Euroopas turustada kemikaale
koguses vähemalt 100 tonni aastas, peavad ECHA-le
esitama registreerimistoimiku.
Inimeste, loomade, materjalide või toodete kaitsmiseks
kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite)
eest kasutatakse biotsiide. Euroopa biotsiidimäärus
jõustub 1. septembril 2013 ja paljud ettevõtted peavad
kasutatavale toimeainele heakskiidu saamiseks esitama
ECHA-le toimiku. Varem tuli biotsiidi autoriseerimist
taotleda igas liikmesriigis eraldi, kuid uue määruse järgi
saavad ettevõtted taotleda autoriseerimist ka kõigis
Euroopa Liidu liikmesriikides korraga, esitades ECHA-le
ainult ühe toimiku.
Eelmisel aastal alustas ECHA peaaegu kõigis
töövaldkondades ettevalmistamist biotsiidimääruse
kasutuselevõtuks, mis tegevus jätkub ka 2013. aastal.
Registreerimistähtaja saabumisel ja biotsiidimääruse
jõustumisel suureneb esitatavate toimikute arv.
Toimikute arvu ja töömahu suurenemine mõjutavad
ka teisi protsesse, näiteks toimikute hindamist. Samuti
kasvab avaldatava aineteabe ja ECHA-le näiteks
kasutajatoe kaudu esitatavate küsimuste arv. ECHA
on ettevõtetele ja asutustele asjakohase toe ja abi
andmiseks hästi valmis.
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2013. a tegevusvaldkonnad ja hinnangulised
mahud

ETTEVÕTETE ABISTAMINE KEMIKAALIÕIGUSAKTIDE
NÕUETE TÄITMISEL
Registreerimistoimikud

15 200

Katsetamisettepanekud

410

Üle 12 aasta vanustele andmetele juurdepääsu
taotlused

240

PPORD-teated

400

Päringud

1 200

Kaebused

36

Ettevõtte suuruse kontrollimine

300

Alternatiivse nimetuse taotlused

150

Nõuetele vastavuse kontrollimine

560

KEMIKAALIDE OHUTU KASUTAMISE EDENDAMINE

Teadusküsimused

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse
ettepanekud

70

Aine hindamise otsused

30

KEMIKAALITEABE ANDMINE
Kasutajatoele laekuvad, üldised ja ajakirjanduse
päringud
Konfidentsiaalsustaotlused

11 800
770

TEGEVUS OHTLIKE KEMIKAALIDEGA
Piiramisettepanekud

Foto: ECHA

8

Väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekud

30

Autoriseerimistaotlused

20

ECHA eesmärk on 2013. aasta lõpuks kontrollida
esimeseks
registreerimistähtpäevaks
esitatud
toimikutest 5% vastavust nõuetele.
Ainete tõhus hindamine peab jätkuma. 2013. aastal
hakkavad saabuma ka esimesed autoriseerimistaotluste
toimikud, millega toimetulekuks katsetatakse esimest
korda uusi protsesse.
Mitmes mõttes on 2013. aasta ECHA jaoks üks
töömahukamaid. ECHA keskendub töömahuga
toimetulemiseks suurema tõhususe saavutamisele ja
esmajärjekorras põhiülesannete täitmisele.

MUU
Dokumentidele juurdepääsu otsused

400

Koosseisuliste töötajate arv

608

ECHA eelarve

107 mln
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