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Program de lucru pentru anul 2013
Activăm pentru a deveni principala
autoritate de reglementare din lume
privind siguranţa substanţelor chimice.
Obiectivele strategice ale ECHA

ECHA a stabilit patru obiective strategice care au
fost incluse în cadrul programului său pe termen
lung pentru perioada 2013-2015. În prezent, ECHA
pregăteşte un nou program pe termen mai lung pentru
perioada 2014-2018, în care va explica modul în care
obiectivele strategice pot fi convertite într-o strategie
pe deplin dezvoltată, care să asigure îndeplinirea
obiectivelor ambiţioase stabilite în Regulamentele
REACH şi CLP.
OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ECHA
• Maximizarea disponibilităţii datelor
de înaltă calitate pentru a permite
producerea şi utilizarea substanţelor
chimice în condiţii de siguranţă.
• Mobilizarea autorităţilor în vederea
utilizării datelor în mod inteligent,
pentru a identifica şi a aborda
substanţele chimice care prezintă motive de îngrijorare.
• Abordarea provocărilor ştiinţifice, servind ca
centru pentru consolidarea capacităţii ştiinţifice
şi de reglementare a statelor membre, a
instituţiilor europene şi a altor actori.
• Îndeplinirea sarcinilor legislative actuale şi a
celor noi în mod eficient şi efectiv, adaptându se
în acelaşi timp la noile constrângeri impuse de
resurse.

Ne aşteaptă un an plin de activităţi!

Al doilea termen-limită de înregistrare REACH este 31
mai 2013. Întreprinderile care doresc să introducă pe
piaţa europeană o cantitate mai mare sau egală cu 100
de tone pe an trebuie să depună dosare de înregistrare
la ECHA.
Produsele biocide sunt folosite pentru a proteja

oamenii, animalele, materialele sau articolele împotriva
organismelor dăunătoare, precum dăunătorii sau
bacteriile. Regulamentul european privind produsele
biocide va intra în vigoare la 1 septembrie 2013 şi
multe întreprinderi vor trebui să depună dosare la
ECHA pentru a obţine aprobarea pentru o substanţă
activă. Anterior, autorizaţia pentru produse biocide
trebuia solicitată în fiecare ţară, pe rând. Odată cu noul
regulament, întreprinderile pot solicita, de asemenea,
autorizaţia în toate statele membre ale Uniunii
Europene depunând un singur dosar la ECHA.
Pe parcursul întregului an 2012, agenţia a demarat
pregătirile pentru Regulamentul privind produsele
biocide, practic în toate domeniile sale de activitate.
Această activitate pregătitoare va continua în anul 2013.
Termenul-limită pentru înregistrare şi Regulamentul
privind produsele biocide vor spori volumele permise la
depunerea dosarelor. Această creştere va afecta şi alte
procese, de exemplu evaluarea dosarului. Vor spori, de
asemenea, cantitatea de informaţii publicate privind
substanţele şi volumul de întrebări pe care ECHA le
primeşte, de exemplu, prin intermediul biroului său de
asistenţă tehnică. ECHA este pregătită să ofere asistenţă
adecvată şi să ajute întreprinderile şi autorităţile.
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Ipoteze de bază şi resurse estimate pentru anul
2013

SUSŢINEREA ÎNTREPRINDERILOR PENTRU
RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND SUBSTANŢELE
CHIMICE
Dosare de înregistrare

15 200

Propuneri de testare

410

Solicitări de acces la date mai vechi de 12 ani

240

Notificări PPORD

400

Solicitări

1 200

Recursuri

36

Verificări ale dimensiunilor întreprinderilor

300

Solicitări pentru denumiri alternative

150

Verificări ale conformităţii

560

SPORIREA UTILIZĂRII ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A
SUBSTANŢELOR CHIMICE

Provocări ştiinţifice

Propuneri pentru clasificarea şi etichetarea
armonizată

70

Decizii privind evaluarea substanţelor

30

FURNIZAREA DE INFORMAŢII PRIVIND SUBSTANŢELE
CHIMICE
Biroul de asistenţă tehnică, solicitări generale şi
solicitări adresate departamentului de ştiri
Solicitări de confidenţialitate

11 800
770

ABORDAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE CARE
PREZINTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE
Propuneri de restricţionare

Imagine: ECHA

8

Propuneri de identificare ca SVHC

30

Cereri de autorizare

20

Până la sfârşitul anului 2013, ECHA şi-a asumat
angajamentul de a finaliza verificarea conformităţii
pentru 5 % dintre dosarele primite înaintea primului
termen-limită de înregistrare.
Evaluarea substanţelor va trebui să continue la capacitate
maximă, iar primele dosare de solicitare a autorizării vor
sosi în anul 2013. Pentru a gestiona această situaţie în
mod eficient, vor fi testate noi procese pentru prima dată.
Din multe puncte de vedere, anul 2013 va fi un an de
vârf pentru ECHA. Agenţia intenţionează să gestioneze
provocările din noul an, axându-se pe o mai mare
eficientizare şi pe prioritizarea sarcinilor esenţiale.

ALTELE
Decizii privind accesul la documente

400

Numărul membrilor personalului statutar

608

Bugetul agenţiei

107 mil.
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