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Programa de trabalho – Destaques para 2015

Em 2015, a prioridade da ECHA
continua a ser a utilização segura
dos produtos químicos, através da
implementação dos seus quatro
objetivos estratégicos.
Entre as suas diversas atividades,
a Agência adota medidas
para melhorar a facilidade de
utilização das suas ferramentas
antes do prazo de registo de 2018
e simplifica os processos relativos
à autorização e aos produtos
biocidas.
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Quatro objetivos estratégicos

1

Maximizar a disponibilidade de dados de
elevada qualidade para permitir o fabrico e a
utilização seguros dos produtos químicos

2

Mobilizar as autoridades para a utilização
inteligente dos dados, com vista a identificar
e gerir os produtos químicos que suscitam
preocupação

3

Fazer face aos desafios científicos, servindo
de plataforma para o reforço da capacidade
científica e regulamentar dos EstadosMembros, das instituições europeias e de
outros intervenientes

4

Assumir as atuais e novas funções legislativas
de forma eficiente e eficaz, adaptando-se
simultaneamente às futuras restrições em
matéria de recursos
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1

Maximizar a disponibilidade de dados de
elevada qualidade para permitir o fabrico e a
utilização seguros dos produtos químicos

O ano de 2015 é decisivo para a preparação da
ECHA para o último prazo de registo do REACH.
Até 2018, as empresas que fabricam ou importam
substâncias químicas em quantidades iguais ou
superiores a uma tonelada por ano têm de ter as suas
substâncias registadas. Entre os registantes, muitos
serão pequenas e médias empresas inexperientes
com o REACH. O apoio prestado pela ECHA tornarse-á ainda mais essencial para que essas empresas
possam fornecer dados de elevada qualidade sobre
as substâncias nos seus registos. Este apoio inclui
ferramentas de TI revistas destinadas à preparação
e apresentação de dossiês, bem como conteúdos em
linha e documentos de orientação atualizados.
Para chegar a empresas que ainda não têm
conhecimento das suas obrigações ao abrigo da
legislação europeia relativa aos produtos químicos, a
ECHA coopera com os Estados-Membros, as partes
interessadas acreditadas e outras redes europeias.
Sempre que possível, esta colaboração conduz a apoio
específico a um setor.
A ECHA avalia a qualidade da informação dos dossiês
de registo através da realização de verificações da
conformidade. Neste processo, é dada prioridade às
substâncias e aos parâmetros mais importantes para a
saúde humana e para o ambiente.
Para que os cidadãos se mantenham informados sobre
os produtos químicos, a ECHA publica no seu sítio Web
informações não confidenciais dos dossiês de registo.
Em 2015, a Agência levará a cabo um importante
projeto para melhorar a facilidade de utilização
da plataforma e publicará informações sobre as
substâncias num formato completamente novo. Estas
informações incluem as propriedades intrínsecas, os
perigos, as utilizações e o estatuto regulamentar das
substâncias num formato facilmente acessível.

2

Mobilizar as autoridades para a utilização
inteligente dos dados, com vista a identificar
e gerir os produtos químicos que suscitam
preocupação

A ECHA e as autoridades dos Estados-Membros
analisam as bases de dados da ECHA e identificam
produtos químicos perigosos que exigem uma
gestão suplementar dos riscos. Em 2015, estas
atividades darão origem a um maior número
de análises de opções de gestão dos riscos e
subsequentes propostas de restrição, autorização
ou classificação e rotulagem harmonizadas dos
produtos químicos. O número de substâncias que
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suscitam elevada preocupação proposto para inclusão
na lista de substâncias candidatas a autorização
deverá aumentar, em consonância com o objetivo
de, até 2020, incluir na lista todas as substâncias
que suscitam elevada preocupação conhecidas e
pertinentes.
Os Estados-Membros avaliam as substâncias que lhes
suscitam preocupação. Após os três primeiros anos de
avaliação de substâncias, a ECHA avaliará o processo,
os seus resultados e a contribuição da avaliação das
substâncias para a gestão dos riscos e a melhoria da
qualidade dos dados. Uma abordagem de análise comum
ajudará os Estados-Membros a selecionar substâncias
para uma gestão eficaz dos riscos a nível da UE.
Em 2015, espera-se um elevado número de pedidos de
autorização de utilização de uma substância perigosa
específica. Esses pedidos serão avaliados pela ECHA e
pelos seus Comités científicos.

Previsões para 2015

Maximizar a disponibilidade de dados de elevada
qualidade
Dossiês de registo apresentados

5 700

Pedidos de informação (relativos ao registo)

1400

Pedidos de nomes alternativos

150

Notificações PPORD
(Investigação e desenvolvimento orientados
para produtos e processos)

400

Decisões de verificação de conformidade

120

Decisões referentes a propostas de ensaio

180

Análises de acompanhamento de avaliações de
dossiês

400

Mobilizar as autoridades para identificar e gerir os
produtos químicos que suscitam preocupação
Substâncias a avaliar pelos Estados-Membros

55

Decisões referentes à avaliação de substâncias

40

Propostas de restrição

9

Substâncias que suscitam elevada
preocupação - propostas de identificação

50

Propostas de classificação e rotulagem
harmonizadas

60

Pedidos de autorização

70
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3

Fazer face aos desafios científicos, servindo
de plataforma para o reforço da capacidade
científica e regulamentar dos EstadosMembros, das instituições europeias e de
outros intervenientes

A ECHA desenvolve a sua capacidade científica
em conformidade com a sua estratégia científica,
destacando as áreas mais importantes na perspetiva
do processo de decisão regulamentar.
Quando a Comissão Europeia adaptar, em 2015,
os requisitos de informação do REACH para ter
devidamente em conta os aspetos específicos dos
nanomateriais, a ECHA atualizará os seus guias de
orientação específicos e reforçará as suas atividades
para melhorar a qualidade dos dados de registo
relativos aos nanomateriais. A Agência continua a
contribuir para o desenvolvimento de novos métodos
de ensaio e de avaliação de produtos químicos
perigosos. Tal inclui métodos alternativos aos ensaios
em animais.

4

Assumir as atuais e novas funções
legislativas de forma eficiente e eficaz,
adaptando-se simultaneamente às futuras
restrições em matéria de recursos

Para atingir os seus ambiciosos objetivos de redução de
recursos humanos, a ECHA continuará a melhorar a sua
eficiência. Em 2015, a Agência melhorará não só os seus
processos internos como investirá em sistemas de TI
destinados a prestar um melhor serviço à indústria e aos
Estados-Membros.
No que respeita ao Regulamento relativo aos produtos
biocidas, as prioridades da ECHA para 2015 são a
elaboração de decisões e o apoio ao programa de revisão
de substâncias ativas. Contudo, existe alguma incerteza
no que respeita ao volume de pedidos e à receita
das taxas associadas. A utilização dos recursos será
proporcional ao volume de trabalho efetivo.

Previsões para 2015

Produtos biocidas
Substâncias ativas a avaliar

50

Pedidos para autorização da União Europeia

12

Pedidos para fornecedores de substâncias
ativas
Pedidos de equivalência técnica e semelhança
química

150
30

PIC
Notificações PIC

4 000

Outros
Pedidos ao serviço de assistência, gerais e de
imprensa
Verificações da dimensão das empresas
Recursos interpostos
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Organigrama em fevereiro de 2015
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A ECHA num relance
Cerca de 600 elementos de pessoal da maioria
dos países da UE

•

4 comités científicos com peritos de 28
Estados‑Membros da UE e de 2 Estados do EEE

•

1 fórum de autoridades nacionais de controlo do
cumprimento

•

Orçamento de 115 milhões de euros para 2015

Programa de trabalho para 2015
echa.europa.eu/publications
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