DATE ȘI CIFRE
ECHA-14-A-03-RO

Program de lucru pentru 2014 –
construim pentru viitor

În 2014, ECHA va pune bazele activității de
promovare a utilizării substanțelor chimice în
condiții de siguranță, pentru următorii cinci ani.
Printre priorități se numără identificarea pașilor
necesari pentru respectarea ultimului termen de
înregistrare în conformitate cu REACH; realizarea
obiectivelor strategice cu privire la utilizarea
substanțelor chimice în condiții de siguranță în
2020; și simplificarea procedurii de autorizare a
substanțelor care prezintă motive de îngrijorare
annankatu

18 ,

p.o. box

400,

deosebită (SVHC) și a substanțelor și produselor
biocide. De asemenea, Agenția va întreprinde
acțiuni subsecvente în urma analizei Comisiei cu
privire la REACH.
Cooperarea strânsă cu statele membre, cu Comisia
Europeană și cu organizațiile acreditate ale părților
interesate va ajuta ECHA să-și îndeplinească
obiectivele strategice.
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OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ECHA

Estimări pentru 2014

1. Maximizarea disponibilității datelor de înaltă calitate
pentru a permite fabricarea și utilizarea produselor
chimice în condiţii de siguranţă.
În vederea îmbunătățirii calității dosarelor de înregistrare
este necesar ca ECHA, autoritățile naționale și
întreprinderile din industria chimică să conlucreze. Acest
obiectiv pe termen lung va fi îndeplinit îmbinând acțiunile
de evaluare a reglementărilor cu cele de îmbunătățire a
metodelor, standardelor și instrumentelor de evaluare a
securității chimice și de comunicare a acestora în cadrul
lanțului de aprovizionare. Pentru a facilita accesul la
bazele sale de date, ECHA va introduce, de asemenea, un
sistem ușor de utilizat, de nouă generație, de furnizare a
informațiilor despre substanțele chimice.
Având în vedere termenul din 2018, multe întreprinderi
mici și mijlocii (IMM-uri) vor înregistra substanțe pentru
prima dată. În acest sens, ECHA elaborează un plan
multianual de revizuire a instrumentelor și ghidurilor sale și
de simplificare a utilizării lor de către întreprinderi.
ECHA va mări gradul de conştientizare a industriei în
privinţa cunoaşterii obligațiilor ca utilizatori din aval.
Printre acestea se numără obligația de a comunica
informații în cadrul lanțului de aprovizionare, inclusiv
versiuni actualizate ale fișelor cu date de securitate care
să cuprindă scenarii de expunere anexate.
Agenția va mări gradul de informare referitor la obligațiile
de etichetare a amestecurilor în temeiul CLP (clasificare,
etichetare și ambalare), care vor deveni obligatorii în iunie
2015.
2. Mobilizarea autorităţilor în vederea utilizării
inteligente a datelor, în scopul identificării și abordării
susbtanțelor chimice care prezintă motive de
îngrijorare.

Maximizarea disponibilității datelor de înaltă
calitate
Dosare de înregistrare transmise
Decizii privind propunerile de testare

200

Solicitări de acces la date mai vechi de 12 ani

270

Notificări PPORD transmise

300

Solicitări de informaţii
Contestații

p.o. box

400,

23
600

Cereri pentru denumiri alternative

100

Decizii în urma verificării conformităţii

150

Propuneri de clasificare și etichetare
armonizată

70

Mobilizarea autorităţilor în vederea identificării și abordării
substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare

Substanțe de pe lista CoRAP are urmează să
fie evaluate de statele membre.

50

Decizii cu privire la evaluarea substanţelor

35

Propuneri de restricționare

8

Propuneri de identificare ca SVHC

30

Cereri de autorizare

20

În ceea ce privește autorizarea de a utiliza SVHC, ECHA
își propune să elaboreze în cadrul comitetelor sale avize
de înaltă calitate cu privire la primele cereri de autorizare.

18 ,

1 300

Verificări ale mărimii întreprinderilor

Împreună cu statele membre și cu Comisia, ECHA va
pune în aplicare pentru prima dată pe parcursul unui
întreg, 2014, ambițioasa Foaie de parcurs până în 2020
pentru SVHC. Aceasta nu se va referi numai la substanţe
SVHC cunoscute, ci și la cele încă necunoscute.
Identificarea substanțelor necunoscute care prezintă
motive de îngrijorare deosebită se va baza pe examinarea
aprofundată a bazei de date de înregistrare a ECHA.
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3. Abordarea provocărilor știinţifice prin asumarea
unui rol de punct nodal în vederea consolidării
capacităţilor știinţifice și de reglementare ale statelor
membre, ale instituţiilor europene și ale altor actori.
ECHA își va continua activitatea în chestiunea
nanomaterialelor pentru a asigura înregistrarea
nanomaterialelor și a utilizărilor lor în conformitate cu
REACH. Agenția va înființa un grup de experți cu scopul
de a sprijini identificarea perturbatorilor endocrini.
În plus, Agenția își va dezvolta competența științifică,
furnizând legiuitorului consultanță științifică cu privire la
chestiuni de reglementare legate de securitatea chimică.
4. Îndeplinirea sarcinilor legislative actuale și viitoare
într-un mod eficient și eficace, concomitent cu
adaptarea la viitoarele constrângeri legate de resurse.
ECHA își va eficientiza procedurile de reglementare în
conformitate cu REACH și CLP și va deveni mai eficientă
și eficace în activitatea sa, ceea ce va minimiza impactul
reducerii resurselor alocate acestor acte normative.
Valorificând experiența acumulată, ECHA va institui
proceduri inteligente și eficiente de punere în aplicare
a Regulamentului privind produsele biocide și a
Regulamentului PIC. În ceea ce privește produsele
biocide, accelerarea procesului de revizuire va duce
la aplicarea cu succes a regimului UE de aprobare a
substanțelor active.

Estimări pentru 2014

Solicitări de informații
Solicitări generale și din partea presei adresate
Biroului de asistență tehnică

6 000

Noi sarcini legislative: produsele biocide și PIC
Produsele biocide
Avize cu privire la aprobarea substanțelor active

50

Cereri de autorizare în Uniune

20

Evaluări cu privire la furnizorii de substanțe
active

300

Evaluări ale echivalenței tehnice și ale
similarității chimice

150

PIC
Notificări PIC

4 000
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Organigrama ECHA 2014
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ECHA pe scurt
•
•
•
•

în jur de 600 de angajați din majoritatea țărilor
UE
patru comitete științifice cu experți din cele 28 de
state membre
un forum al autorităților naționale de aplicare a
legii
un buget de 119 milioane EUR pentru 2014

Programul de lucru pentru 2014
echa.europa.eu/ro/publications
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