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2014. aasta tööprogramm –
tulevikualus

2014. aastal loob ECHA aluse järgmistele
viiele aastale, et edendada kemikaalide ohutut
kasutamist. ECHA prioriteedid on REACH-määruse
viimase, 2018. aasta registreerimistähtaja
jaoks vajalike sammude kindlaksmääramine,
samuti kemikaalide ohutu käsitlemise poliitiliste
eesmärkide saavutamine 2020. aastaks ning väga
ohtlike ainete (VOA) ning biotsiidsete ainete ja

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

toodete sujuva autoriseerimise tagamine. Amet
võtab ka järelmeetmeid Euroopa Komisjoni
REACH-määruse läbivaatamise põhjal.
Tihe koostöö liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja
akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega
aitab ECHA-l saavutada strateegilisi eesmärke.
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ECHA STRATEEGILISED EESMÄRGID

2014. aasta prognoosid

Muuta kvaliteetsed andmed võimalikult
kättesaadavaks

1. Muuta kvaliteetsed andmed võimalikult
ulatuslikult kättesaadavaks, et võimaldada
kemikaale toota ja kasutada ohutult

Esitatud registreerimistoimikud

Parandada registreerimistoimikute kvaliteeti
ECHA, liikmesriikide asutused ja ettevõtjad
peavad tegema koostööd. See pikaajaline eesmärk
saavutatakse reguleerivate hindamismeetmete
ning kemikaaliohutuse meetodite, standardite ja
vahendite parandamise ning tarneahelas osalejate
teavitamise kaudu. Et parandada juurdepääsu
oma andmebaasidele, arendab ECHA ka järgmist,
kasutajasõbralikumat kemikaale käsitlevat
teabesüsteemi versiooni.
2018. aasta registreerimistähtajaksregistreerivad
paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
aineid esimest korda. ECHA koostab mitmeaastase
kava, et vaadata nende ettevõtjate abistamiseks
läbi oma vahendid ja juhendid ning parandada nende
kasutusmugavust.
ECHA suurendab ettevõtjate teadlikkust
selliselt, et nad teaksid oma kohustusi kasutajate
ees. Need hõlmavad kohustust teavitada
tarneahelas osalejaid, sealhulgas edastada neile
kokkupuutestsenaariumidega ohutuskaardid.
Amet suurendab teadlikkust seoses segude
märgistamise kohustustega klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist käsitleva CLP-määruse
alusel, mis on kohustuslik alates 2015. aasta juunist.
2. Ühendada asutustega oma jõud, et
kasutada targalt andmeid ohtlike kemikaalide
kindlaksmääramisel ja käsitlemisel

Katsetamisettepanekute otsused

200

Üle 12 aasta vanustele andmetele juurdepääsu
taotlused

270

Esitatud PPORD-teated

300

Päringud
Esitatud taotlused
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400,

23
600

Alternatiivse nime küsimised

100

Vastavuskontrolli otsused

150

Ettepanekud ühtlustatud klassifikatsiooni ja
märgistamise kohta

70

Määrata koos asutustega kindlaks ohtlikud
kemikaalid ja neid käsitleda
Ühenduse hindamisplaani loetellu kuuluvad
ained, mida liikmesriigid hindavad

50

Aine hindamise otsused

35

Ettepanekud piirangute kohta

8

Ettepanekud väga ohtlike ainete (VOA)
kindlaksmääramiseks

30

Autoriseerimistaotlusi

20

Seoses väga ohtlike ainete (VOA) autoriseerimisega
püüab ECHA tagada oma komiteedes esimestele
autoriseerimistaotlustele kvaliteetsete arvamuste
esitamise.

18 ,

1300

Ettevõtja suuruse kontrollimised

Aasta 2014 on esimene, mil ECHA rakendab koos
liikmesriikide ja komisjoniga kogu aasta vältel
nõudlikku väga ohtlike ainete (VOA) tegevuskava,
mis kestab aastani 2020. Selles keskendutakse nii
tuntud kui tundmatuile väga ohtlikele ainetele (VOA).
Tundmatute väga ohtlike ainete kindlaksmääramine
põhineb registreerimise andmebaasi põhjalikul
seirel.
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3. Käsitleda teaduslikke probleeme, luues sellega
aluse liikmesriikidele, ELi institutsioonidele ja
muudele osalejatele teaduse- ja reguleerimisalase
suutlikkuse arendamiseks
ECHA teeb jätkuvalt tööd nanomaterjalide
küsimusega, et tagada nanomaterjalide ja
nende kasutamise registreerimine REACHmääruse alusel. Amet loob eksperdirühma, et
toetada sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate
kindlaksmääramist.
Samuti arendab ta oma teaduspädevust,et anda
seadusandjale teaduslikku nõu kemikaaliohutusega
seotud reguleerimisalastes küsimustes.
4. Käsitleda praegusi ja uusi õigusalaseid
ülesandeid tõhusalt ja mõjusalt, arvestades tulevasi
ressursipiiranguid
ECHA lihtsustab ja seostab REACH- ja CLPmääruses sätestatud reguleerivaid protsesse ning
tegutseb tõhusamalt ja mõjusamalt. See aitab
kohaneda sellele õigusvaldkonnale eraldatud
ressursside vähendamisega.
ECHA võtab õppust ka oma varasematest
kogemustest biotsiidide ja eelnevalt teatatud
nõusoleku (PIC) protseduuri sätete jaoks arukate
ja lihtsate protsesside koostamisel. Seoses
biotsiididega määrab läbivaatamiskava kiirendamine
ELi toimeainete heakskiitmise korra edukuse.
Prognoos 2014. aastaks

Teabepäringud
Kasutajatugi, üldised ja meediapäringud

6000

Uued õigusalased ülesanded: Biotsiidid ja
eelnevalt teatatud nõusolek (PIC)
Biotsiidid
Toimeaine heakskiitmise arvamused

50

ELi autoriseerimistaotlused

20

Toimeaine tarnijate hindamised

300

Tehnilise samaväärsuse ja keemilise sarnasuse
hindamised

150

PIC
PIC-teated

4000
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Organisatsiooni ülesehitus 2014
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Ülevaade ECHA-st
•
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•
•

Ligikaudu 600 töötajat enamikust ELi
liikmesriikidest
4 teaduskomiteed, mis koosnevad 28 liikmesriigi
ekspertidest
1 riiklike järelevalveasutuste foorum
2014. aasta eelarve – 119 miljonit eurot

2014. aasta tööprogramm
echa.europa.eu/publications
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