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ECHA's strategiske plan for 2019-2023
Vi og vores partnere arbejder for
sikker anvendelse af kemikalier

©iStock.com/David Sucsy

Vores vision:

At være centrum for viden om bæredygtig
forvaltning af kemikalier og bidrage til
udformningen af en bred vifte af EU-politikker og
globale initiativer til gavn for borgerne og miljøet.

Bæredygtig
forvaltning af
kemikalier gennem
implementering af
EU-lovgivning

Sikker og
bæredygtig
anvendelse af
industrikemikalier

ECHA's indsats vil bygge på information om alle
væsentlige kemikalier, som anvendes i EU og er
registreret ved ECHA.
Sammen med EU-medlemsstaterne og EuropaKommissionen vil ECHA bane vejen for en sikrere
anvendelse af kemikalier i Europa gennem forbedring,
formidling og kontrol af datagrundlaget og gennem
reguleringsmæssige tiltag, når det er påkrævet.

Identificering og risikohåndtering
af problematiske stoffer

Disse tiltag vil anspore industrien til at håndtere
og anvende kemikalier på forsvarlig vis undervejs i
forsyningskæden, til at forbedre produktkvaliteten
og til at blive bæredygtig — med det sigte at beskytte
borgerne i EU, arbejdstagerne og miljøet.
For at nå disse mål vil ECHA bygge videre på sit dataog vidensgrundlag og på sine kompetencer, for at føre
tre strategiske prioriteter ud i livet.

Tiltag til investering i resultatskabende
komponenter
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Prioritet 1
At identificere problematiske
stoffer og håndtere risici

Dette omfatter bedre information om produkters
levetid, affaldshåndtering, genanvendelse og
eksponeringsvurdering. ECHA vil også øge sin støtte
til industrien og EU-landene for at tilskynde til, at
problematiske kemikalier udskiftes med mindre farlige
alternativer.
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Prioritet 3

At fremskynde genereringen af data og
identificeringen af problematiske stoffer.

At kemikalier håndteres på
bæredygtig vis ved anvendelse af
EU-lovgivning

At fremskynde tiltag til regulering af problematiske
stoffer.
»» ECHA har modtaget information om alle væsentlige
kemikalier på EU-markedet
Mange virksomheder stiller dog ikke nok information
til rådighed til at garantere sikker anvendelse
af kemikalier. Hvis der mangler information om
sikkerheden, vil ECHA bede virksomhederne om at
fremlægge flere oplysninger.
Agenturet vil samarbejde med de nationale
myndigheder og Kommissionen om at sætte fokus på
problematiske kemikalier, der kan udgøre en risiko for
sundheden eller miljøet.
ECHA vil i stigende grad rette sin indsats mod
stofgrupper for at afhjælpe datamangler, fremskynde
identificeringen af risici forbundet med problematiske
kemikalier og få hurtigere respons fra industrien.

Prioritet 2
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At effektiv kommunikation undervejs i
forsyningskæden bliver normen.

ECHA hjælper virksomheder med at håndtere
kemikalier på sikker vis og arbejder for bæredygtighed
og innovation ved bl.a. at tilbyde værktøjer, vejledning,
information og eksempler på bedste praksis.
Agenturets database over kemikalier og dets
analyser og værktøjer er offentligt tilgængelige
og til fri afbenyttelse for virksomheder, forskere,
branchesammenslutninger og forbrugerorganisationer.
ECHA vil sørge for, at industrien i stigende grad
benytter sig af de tilgængelige værktøjer og
formater til at formidle tilstrækkelig information om
kemikaliesikkerhed og kemikalier i produkter undervejs
i forsyningskæden.

»» ECHA vil arbejde for at udvide sit vidensgrundlag
og sine kompetencer for at støtte gennemførelsen
af EU-lovgivning. Sammen med Kommissionen
og EU-landene vil vi identificere lovgivnings- og
politikområder, hvor vi kan gøre en forskel.
ECHA vil fokusere på områder, hvor vi kan bidrage
væsentligt til at sikre et højere beskyttelsesniveau,
og hvor synergier udspringer af vores viden og
kompetencer.
Agenturet vil bygge videre på sin kapacitet og sine
digitale værktøjer til at håndtere og udlægge indsendte
data, for at gøre anvendelsen af kemikalier mere sikker
og for at bidrage til evidensbaseret beslutningstagning
på lovgivningsområdet. ECHA vil skabe synergier med
datakilder fra internationale programmer og med lande
uden for EU.
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Strategisk plan for 2019-2023:
https://www.echa.europa.eu/da/web/
guest/about-us/the-way-we-work/plansand-reports

ECHA — vi arbejder for sikker
anvendelse af kemikalier
Ved at gennemføre EU's kemikalielovgivning sammen
med de nationale myndigheder og Kommissionen er
ECHA med til at:
ȽȽ støtte industrien i at overholde de retlige krav
ȽȽ fremme sikker anvendelse af kemikalier
ȽȽ sætte problematiske kemikalier på dagsordenen
og
ȽȽ formidle information om kemikalier.
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»» Virksomheder skal informere producenter, brugere,
detailhandlende og forbrugere om sikker håndtering
af kemikalier undervejs i forsyningskæden.

At ECHA med sin oplysningsindsats, sit vidensgrundlag
og sine kompetencer støtter gennemførelsen af EUlovgivning.
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At kemikalier anvendes sikkert
og bæredygtigt af industrien
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