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Skupaj s partnerji si prizadevamo
za varno uporabo kemikalij.
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Naša vizija:
Agencija ECHA želi biti središče znanja o
trajnostnem ravnanju s kemikalijami ter
prispevati k različnim politikam EU in globalnim
pobudam v korist državljanov in okolja.

Trajnostno
upravljanje kemikalij
prek izvajanja
zakonodaje EU

Varna in trajnostna
uporaba kemikalij s
strani industrije

Delo agencije ECHA temelji na informacijah o vseh
glavnih kemikalijah, ki se uporabljajo v EU in so
registrirane pri agenciji.
Skupaj z državami članicami EU in Evropsko komisijo
bo agencija ECHA zagotovila varnejšo rabo kemikalij
v Evropi, tako da bo izboljšala osnovo za podatke,
jih razširjala in preverjala ter po potrebi sprejela
regulativne ukrepe.

Identifikacija in upravljanje
tveganj s snovmi, ki vzbujajo
zaskrbljenost

Ti ukrepi bodo industrijo spodbudili k varni obravnavi
in uporabi kemikalij vzdolž dobavne verige, izboljšala
se bo kakovost proizvodov in postala trajnostna, kar bo
varovalo državljane EU, delavce in okolje.
Za dosego teh ciljev bo agencija ECHA črpala iz svojih
podatkov, znanja in kompetenc, da bi v praksi uresničila
svoje tri strateške prednostne naloge.

Ukrepi za vlaganje v spodbujevalne komponente
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Prednostna naloga 1
Identificirati snovi, ki vzbujajo
zaskrbljenost in upravljati tveganja

To vključuje zagotavljanje boljših informacij o življenjski
dobi izdelka, odlaganju odpadkov, recikliranju in ocenah
izpostavljenosti. Agencija ECHA bo tudi povečala svojo
podporo industriji in državam EU, da bi spodbudila
nadomestitev kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost, z
manj nevarnimi nadomestki.

»» Cilj

Prednostna naloga 3

Pospešiti pripravo podatkov in identifikacijo snovi, ki
vzbujajo zaskrbljenost

Trajnostno upravljanje kemikalij z
uporabo zakonodaje EU

Pospešiti regulativne ukrepe glede snovi, ki vzbujajo
zaskrbljenost
»» Agencija ECHA je prejela informacije o vseh glavnih
kemikalijah na trgu EU
Vendar pa številna podjetja ne posredujejo dovolj
informacij, potrebnih za zagotovitev varne uporabe
kemikalij. Če manjkajo pomembne informacije o
varnosti, bo agencija ECHA podjetja zaprosila za več
podatkov.
Agencija bo sodelovala z nacionalnimi organi in
Komisijo pri osredotočanju na snovi, ki vzbujajo
zaskrbljenost, torej tiste, ki bi lahko predstavljale
tveganje za zdravje ali okolje.
Agencija ECHA bo več prizadevanj namenila skupinam
snovi, da bi zmanjšala vrzeli v podatkih, pospešila delo
za opredelitev tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije, ki
vzbujajo zaskrbljenost, in pospešila odzive industrije.

Prednostna naloga 2

»» Cilj
Informacije, znanje in kompetence agencije ECHA
podpirajo izvajanje zakonodaje EU.
»» Agencija ECHA si bo prizadevala za izboljšanje
svojega znanja in kompetenc v podporo izvajanju
zakonodaje EU. V sodelovanju s Komisijo in državami
EU bomo opredelili področja zakonodaje in politike, h
katerim lahko prispeva agencija ECHA.
Osredotočila se bo na področja, na katerih lahko znatno
prispevamo k zagotavljanju večje ravni zaščite in kjer
obstajajo sinergije v zvezi z našim trenutnim znanjem in
kompetencami.
Agencija bo gradila na svojih zmogljivostih in digitalnih
orodjih za upravljanje predloženih podatkov ter njihovih
razlag, da bi izboljšala varno uporabo kemikalij in
regulativne odločitve na podlagi dokazov. Agencija
ECHA bo ustvarila sinergije s podatkovnimi viri iz
mednarodnih programov in držav zunaj EU.

Varna in trajnostna uporaba
kemikalij s strani industrije

Učinkovita komunikacija vzdolž dobavne verige postaja
prevladujoča.

Agencija ECHA pomaga podjetjem varno upravljati
kemikalije, hkrati pa si prizadeva za trajnost in inovacije,
na primer z zagotavljanjem orodij, smernic, informacij in
najboljših primerov.
Zbirka podatkov agencije o kemikalijah, analize in
orodja so javno dostopni in brezplačni v korist podjetij,
raziskovalcev, industrijskih združenj in potrošniških
organizacij.
Agencija ECHA bo zagotovila, da bo industrija vse
bolj uporabljala razpoložljiva orodja in predloge, da se
informacije o varnosti kemikalij in kemikalij v izdelkih v
celoti posredujejo vzdolž dobavne verige.

https://www.echa.europa.eu/sl/web/guest/
about-us/the-way-we-work/plans-andreports

Agencija ECHA – prizadevanje
za varno uporabo kemikalij.
Agencija ECHA z izvajanjem zakonodaje EU o
kemikalijah skupaj z nacionalnimi organi in Komisijo:
ȽȽ pomaga industriji pri izpolnjevanju pravnih zahtev;
ȽȽ spodbuja varno uporabo kemikalij;
ȽȽ obravnava kemikalije, ki vzbujajo zaskrbljenost, in
ȽȽ zagotavlja informacije o kemikalijah.
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»» Podjetja morajo proizvajalcem, uporabnikom,
trgovcem na drobno in potrošnikom posredovati
informacije o varnem ravnanju s kemikalijami v
dobavni verigi.
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