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ECHA’s strategische plan 2019-2013
Samen met onze partners zetten wij ons in
voor het veilige gebruik van chemische stoffen
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Onze visie:

Fungeren als kenniscentrum over duurzaam beheer
van chemische stoffen en ten dienste staan van
een veelheid aan EU-beleidsmaatregelen evenals
wereldwijde initiatieven voor de burgers en het milieu.

Duurzaam beheer van
chemische stoffen
dankzij EU-wetgeving

Veilig en duurzaam
gebruik van
chemische stoffen in
de sector

ECHA’s werkzaamheden bouwen voort op informatie over
alle belangrijke chemische stoffen die in de EU worden
gebruikt en die bij ECHA zijn geregistreerd.
Samen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie
waarborgt ECHA een veiliger gebruik van chemische
stoffen in Europa door gegevens over die stoffen aan de
basis te verbeteren, door informatie erover te verspreiden
en te controleren en door, indien nodig, regelgevende
maatregelen te nemen.

Identificatie en risicobeheer van
zorgwekkende stoffen

Deze maatregelen stimuleren de sector om chemische
stoffen in de hele toeleveringsketen op veilige wijze te
hanteren en te gebruiken alsook om de productkwaliteit te
verbeteren en duurzamer te maken. Hierdoor dragen ze bij
aan de bescherming van EU-burgers, werknemers en het
milieu.
Om deze doelstellingen te bereiken, bouwt ECHA zijn
gegevens, kennis en competenties verder uit met als doel
zijn drie strategische prioriteiten in praktijk te brengen.

Maatregelen om te investeren in faciliterende chemische componenten
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Prioriteit 1

Identificatie van
zorgwekkende stoffen en
risicobeheer

Dit houdt ook betere informatie in over de levensduur
van producten, afvalbeheer, recycling en evaluatie van de
blootstelling aan chemische stoffen. Daarnaast breidt
ECHA zijn ondersteuning van de sector en de EU-landen uit
met het oog op vervanging van zorgwekkende chemische
stoffen door minder gevaarlijke stoffen.

»» Doelstelling

Prioriteit 3

Versnelling van de procedures voor het genereren van
gegevens en het identificeren van zorgwekkende stoffen.

Duurzaam beheer van
chemische stoffen door
toepassing van EU-wetgeving

Versnelling van de procedures voor regelgevende
maatregelen over zorgwekkende stoffen.
»» ECHA beschikt over informatie over alle chemische
stoffen op de EU-markt
Veel bedrijven verstrekken echter niet voldoende
informatie die vereist is om een veilig gebruik van
chemische stoffen te garanderen. Als belangrijke
informatie ontbreekt, vraagt ECHA het bedrijf in kwestie
om meer gegevens te verstrekken.
ECHA werkt samen met de nationale autoriteiten en met
de Commissie wat betreft de zorgwekkende stoffen –
d.w.z. de stoffen die naar verwachting een risico vormen
voor de volksgezondheid of het milieu.
ECHA gaat zich in toenemende mate bezighouden met
groepen chemische stoffen om hiaten in de gegevens op te
vullen, om het werktempo voor identificatie van eventuele
risico’s van zorgwekkende stoffen te versnellen, en om een
snellere responstijd uit de sector teweeg te brengen.

Prioriteit 2

»» Doelstelling
Ondersteuning bij het ten uitvoer leggen van EU-wetgeving
dankzij ECHA’s informatie, kennis en competenties.
»» ECHA werkt aan het uitbreiden van zijn kennis en
competenties om toepassing van de EU-wetgeving te
ondersteunen. Samen met de Europese Commissie en
de lidstaten identificeert ECHA de EU-wetgeving en
-beleidsgebieden waaraan het kan bijdragen.
ECHA focust op die gebieden waarop het een significante
bijdrage kan leveren ten behoeve van een betere
bescherming, en waar door synergieën bestaande kennis
en competenties vergroot kunnen worden.
ECHA bouwt zijn capaciteiten en digitale tools verder
uit om ingediende gegevens te kunnen verwerken
en interpreteren teneinde het veilige gebruik van
chemische stoffen te verbeteren en op feiten gebaseerde
regelgevingsbesluiten te kunnen nemen. ECHA creëert ook
synergieën dankzij informatiebronnen uit internationale
programma’s en landen buiten de EU.

»» Doelstelling

»» Bedrijven moeten naar fabrikanten, gebruikers,
detailhandelaren en consumenten toe communiceren
over hoe in de hele toeleveringsketen veilig om te gaan
met chemische stoffen.
ECHA ondersteunt bedrijven bij het veilig omgaan
met chemische stoffen en streeft naar duurzaamheid
en innovatie door, onder andere, tools, richtsnoeren,
informatie en voorbeelden van goede praktijken ter
beschikking te stellen.
ECHA’s database met chemische stoffen, analyses en
tools zijn openbaar en gratis toegankelijk ten behoeve
van bedrijven, onderzoekers, brancheverenigingen en
consumentenorganisaties.
ECHA spant zich ervoor in dat de sector steeds meer
gebruikmaakt van de beschikbare tools en formats
om in alle transparantie in de hele toeleveringsketen
te communiceren over chemische stoffen en over in
eindproducten voorkomende chemische stoffen.
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Strategisch Plan 2019-2023:
https://www.echa.europa.eu/about-us/theway-we-work/plans-and-reports

ECHA zet zich in voor een veilig
gebruik van chemische stoffen.
Samen met de nationale autoriteiten en de Commissie
speelt ECHA op de volgende gebieden een rol bij het
omzetten van EU-wetgeving over chemische stoffen:
ȽȽ naleving van wettelijke vereisten door de sector;
ȽȽ s timulering van het veilige gebruik van chemische
stoffen;
ȽȽ h
 et aanpakken van zorgwekkende chemische stoffen;
en
ȽȽ h
 et verstrekken van betere informatie over chemische
stoffen
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Effectieve communicatie in de toeleveringsketen
mainstream maken.
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