ФАКТИ И ЦИФРИ
ECHA-15-A-01-BG

Работна програма - Акценти за 2015 г.

През 2015 г. фокусът на ECHA
остава върху безопаснaтa употреба
на химикалите чрез прилагането
на четирите стратегически цели.
Наред с останалите многобройни
дейности, Агенцията
предприема важни стъпки за поудобното ползване на нейните
инструменти преди крайния срок
за регистрация през 2018 г. и
оптимизира процесите, свързани с
разрешаването и биоцидите.
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Четири стратегически цели

1

Осигуряване на максимално количество
качествена информация за безопасно
производство и употреба на химикали

2

Мобилизиране на компетентните органи да
използват данните интелигентно с оглед
идентифициране на вещества, пораждащи
безпокойство, и предприемане на съответните
мерки

3

Предприемане на мерки във връзка с научните
предизвикателства чрез изпълнение на функцията
на център за изграждане на научен и регулаторен
капацитет в държавите членки, европейските
институции и други участници

4

Ефективно и ефикасно изпълнение на текущите
и бъдещите задачи пред законодателството,
успоредно с адаптирането към предстоящите
съкращения на ресурсите
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1

Осигуряване на максимално количество
качествена информация за безопасно
производство и употреба на химикали

2015 година е от решаващо значение за подготовката
на ECHA за новия краен срок за регистрация съгласно
REACH. До 2018 г. предприятията, които произвеждат
или внасят химикали в количества от един тон или
повече на година, трябва да са регистрирали своите
вещества. Сред регистрантите ще има много малки и
средни предприятия, които нямат опит по отношение на
REACH. Предоставената от ECHA подкрепа ще стане
още по-важна, за да могат тези компании да предоставят
в регистрациите си качествени данни за веществата.
Тази помощ включва ревизирани ИТ инструменти за
подготовка и подаване на досиета, както и актуализирани
ръководства и уеб съдържание.
За да достигне до компаниите, които все още не са
запознати със задълженията си, произтичащи от
законодателството на ЕС относно химикалите, ECHA
си сътрудничи с държавите членки, акредитираните
заинтересовани страни и други европейски мрежи. Когато
е възможно, това сътрудничество води до специфична за
сектора подкрепа.
ECHA оценява качеството на информацията в
регистрационните досиета чрез провеждане на проверки
за съответствие. За да извърши това, Агенцията набляга
върху веществата и крайните точки, който имат найголямо значение за здравето на човека и околната среда.
За да даде възможност на гражданите да получат
информация относно химикалите, ECHA публикува
неповерителна информация от регистрационните досиета
на своя уебсайт. През 2015 г. Агенцията осъществява
мащабен проект за подобряване на удобството за
употреба на платформата и ще публикува информация
за веществата в напълно нов формат. Това включва
присъщите свойства, опасностите, употребите и
регулаторния статус на веществата в лесно достъпен
формат.

2

Мобилизиране на компетентните органи
да използват данните интелигентно с
оглед идентифициране на вещества,
пораждащи безпокойство, и
предприемане на съответните мерки

ECHA и компетентните органи на държавите членки
преглеждат базите данни на ECHA и идентифицират
опасните химикали, които изискват допълнително
управление на риска. През 2015 г. тези дейности водят
до повече анализи на възможностите за управление
на риска и последващи предложения за ограничаване,
разрешаване или хармонизирана класификация и
етикетиране на опасни химикали. Броят на веществата,
пораждащи сериозно безпокойство, подадени за
включване в списъка на кандидатите за разрешаване,
се очаква да се увеличи в съответствие с целта, до
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2020 г., всички известни вещества, пораждащи сериозно
безпокойство, да бъдат включени в списъка.
Държавите членки оценяват веществата, по отношение на
които има потенциално безпокойство. След изтичането на
първите три години от оценката на веществата ECHA ще
направи оценка на процеса, резултатите и как оценката
допринася за управление на риска и за подобряване
на качеството на данните. Общ аналитичен подход ще
помогне на държавите членки да изберат вещества за
ефективно управление на риска на равнище ЕС.
През 2015 г. се очаква голям брой заявления за
разрешаване на употребата на специфични опасни
вещества. Те ще бъдат оценени от ECHA и от нейните
научни комитети.

Прогнози за 2015 г.

Осигуряване на максимално количество качествени данни
Подадени регистрационни досиета

5700

Запитвания (свързани с регистрация)

1400

Искания за алтернативно наименование

150

Нотификации за НИРДСПП
(Научноизследователска и развойна дейност,
свързана с продукти и процеси)

400

Решения във връзка с проверката за
съответствие

120

Решения относно предложение за
провеждане на изпитване

180

Проверки, последващи оценката на досието

400

Мобилизиране на органите за определяне и предприемане на
мерки с химикалите, предизвикващи безпокойство
Вещества, подлежащи на оценяване от
държавите членки

55

Решения относно оценката на вещества

40

Предложения за ограничаване

9

Вещества, пораждащи сериозно
безпокойство предложения за идентифициране

50

Предложения за хармонизирана
класификация и етикетиране

60

Заявления за разрешаване

70
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3

Предприемане на мерки във връзка
с научните предизвикателства чрез
изпълнение на функцията на център
за изграждане на научен и регулаторен
капацитет в държавите членки,
европейските институции и други
участници

ECHA развива своя научен капацитет в съответствие с
научната си стратегия, очертавайки най-важните области
от гледна точка на взимането на регулаторни решения.
След като през 2015 г. Европейската комисия адаптира
изискванията на REACH относно информацията с
оглед по-добро отчитане на съответните аспекти на
наноматериалите, ECHA ще актуализира съответните
си ръководства и ще увеличи дейностите си за
подобряване на качеството на данните за регистрация на
наноматериали. Агенцията продължава да допринася за
разработването на нови методи за изпитване и оценка на
опасни химикали. Това включва работата по алтернативни
методи на изпитвания върху животни.

4

Ефективно и ефикасно изпълнение
на текущите и бъдещите задачи
пред законодателството, успоредно
с адаптирането към предстоящите
съкращения на ресурсите

За постигане на амбициозните си цели при тенденция за
намаляване на човешките ресурси, ECHA ще продължава
да подобрява ефективността на работата си. През 2015
г. Агенцията също така ще инвестира в ИТ системи с
оглед предоставяне на по-добри услуги на индустрията
и държавите членки, но също така и за да подобри
вътрешните си процеси на работа.
По отношение на Регламента за биоцидите, приоритетите
на ECHA през 2015 г. са изготвянето на решения и
подпомагането на програмата за преразглеждане на
активните вещества. Въпреки това съществува значителна
несигурност по отношение на обема на заявленията
и свързаните с тях доходи от такси. Използването на
ресурсите ще бъде в съответствие с реалната натовареност
с работа.
Прогнози за 2015 г.

Биоциди
Активни вещества, подлежащи на оценяване

50

Заявления за разрешение на Съюза

12

Заявления за доставчици на активни
вещества

150

Заявления за техническа равностойност и
подобие на химикалите

30

PIC
PIC нотификации

4000

Други
Информационно бюро, общи запитвания и
запитвания в медиите
Проверки на размера на компаниите
Подадени жалби
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Организационна структура към февруари 2015 г.
Органи на ECHA
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Изпълнителен директор
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Human
Resources
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Assessment
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Risk Management
Implementation

Evaluation III

Management
Information
Systems
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Накратко за ECHA
•

Около 600 служители от повечето държави в ЕС

•

4 научни комитета с експерти от 28 държави членки
и 2 държави от ЕИП

•

1 форум на националните органи по въпросите на
прилагането

•

115 милиона евро бюджет за 2015 г.
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