DEJSTVA IN PODATKI
ECHA-12-A-04-SL

Delovni program za leto 2013
Prizadevamo si, da bi postali vodilni
svetovni regulativni organ na področju
varnosti kemikalij.
Strateški cilji agencije ECHA

Agencija ECHA si je zastavila štiri strateške cilje, ki so
bili opredeljeni v njenem dolgoročnem programu za
obdobje 2013-2015. Zdaj pripravlja novi dolgoročnejši
program za obdobje 2014-2018, v katerem bo pojasnila,
kako se lahko strateški cilji preoblikujejo v jasno
začrtano strategijo, s katero bo zagotovila izpolnitev
ambicioznih ciljev iz uredb REACH in CLP.
STRATEŠKI CILJI AGENCIJE ECHA
• Povečati razpoložljivost visoko kakovostnih podatkov, da se zagotovita
varna proizvodnja in uporaba kemikalij.
• Spodbuditi pristojne organe k inteligentni uporabi podatkov za identifikacijo in obravnavanje kemikalij, ki
vzbujajo zaskrbljenost.
• Spopasti se z znanstvenimi izzivi z zagotavljanjem središča za razvoj znanstvenih in regulativnih zmogljivosti držav članic, evropskih
institucij in drugih udeležencev.
• Učinkovito in uspešno izvajati sedanje in nove
zakonodajne naloge in se hkrati prilagajati omejitvam sredstev v prihodnosti.

Pred nami je delovno leto

Drugi rok za registracijo v skladu z uredbo REACH
poteče 31. maja 2013. Podjetja, ki želijo dati na evropski
trg kemikalije v količinah 100 ton ali več na leto,
bodo morala agenciji ECHA predložiti registracijsko
dokumentacijo.
Biocidi se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov

ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so mrčes
in bakterije. Evropska uredba o biocidnih proizvodih
se bo začela uporabljati 1. septembra 2013 in številna
podjetja bodo morala agenciji ECHA predložiti ustrezno
dokumentacijo, da bi pridobila dovoljenje za aktivno
snov. Prej je bilo treba za avtorizacijo biocidnega
proizvoda zaprositi v vsaki državi posebej. Na
podlagi nove uredbe lahko podjetja zaprosijo tudi za
avtorizacijo v vseh državah članicah Evropske unije tako,
da agenciji ECHA predložijo eno samo dokumentacijo.
V preteklem letu se je agencija praktično na vseh svojih
področjih dela začela pripravljati na uredbo o biocidnih
proizvodih. To pripravljalno delo bo potekalo tudi v letu
2013.
Rok za registracijo in uredba o biocidnih proizvodih
bosta povečala število predloženih dokumentacij. To
povečanje bo vplivalo na druge postopke, na primer na
evalvacijo dokumentacij. Povečali se bodo tudi količina
objavljenih podatkov o snoveh in število vprašanj, ki
jih agencija ECHA prejema prek svoje službe za pomoč
uporabnikom. Agencija ECHA je dobro pripravljena na
zagotavljanje ustrezne pomoči podjetjem in pristojnim
organom.

a n n a n k at u 18 , p . o . b ox 400, f i - 00121 h e l s i n k i , f i n l a n d

|

e c h a . e u r o pa . e u

Osnovne predpostavke in ocenjena sredstva za leto
2013

POMOČ PODJETJEM PRI USKLAJEVANJU Z
ZAKONODAJO O KEMIKALIJAH
Registracijske dokumentacije

15 200

Predlogi za testiranje

410

Zahtevki za dostop do podatkov, starejših od 12
let

240

Prijave PPORD

400

Poizvedbe

1 200

Pritožbe

36

Preveritve velikosti podjetij

300

Zahtevki za alternativno ime

150

Preveritve skladnosti

560

SPODBUJANJE VARNE UPORABE KEMIKALIJ

Znanstveni izzivi

Predlogi za usklajeno razvrščanje in označevanje

70

Sklepi o evalvaciji snovi

30

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O KEMIKALIJAH
Služba za pomoč uporabnikom, splošne
poizvedbe in poizvedbe v tiskovnem središču
Zahteve po varovanju zaupnih poslovnih
informacij

11 800
770

OBRAVNAVANJE KEMIKALIJ, KI VZBUJAJO
ZASKRBLJENOST
Predlogi za omejevanje

Fotografija: agencija ECHA

8

Predlogi za identifikacijo kot SVHC

30

Vloge za avtorizacijo

20

Agencija ECHA se je zavezala, da bo do leta 2013
zaključila preverjanje skladnosti za 5 % dokumentacij, ki
so prispele pred prvim rokom za registracijo.
Evalvacija snovi bo morala potekati s polno paro in leta
2013 bodo prispele prve dokumentacije z vlogami za
avtorizacijo. Da bi bilo to učinkovito opravljeno, bodo
prvič preskušeni novi postopki.
Leto 2013 bo za agencijo ECHA na več načinov leto
največjih obremenitev. Agencija z usmeritvijo na večjo
učinkovitost in določanje prednosti ključnim nalogam
načrtuje uspešno spopadanje z izzivi, ki jih prinaša novo
leto.

DRUGO
Dostop do sklepov o dokumentih

400

Število statutarnih uslužbencev

608

Proračun agencije

107 mio
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