DATE ȘI CIFRE
ECHA-15-A-01-RO

Program de lucru – Repere pentru 2015

În 2015, ECHA se concentrează în
continuare pe utilizarea în condiții
de siguranță a substanțelor chimice
prin implementarea celor patru
obiective strategice ale sale.
Printre numeroasele sale activități,
agenția face pași importanți pentru
îmbunătățirea ușurinței de utilizare
a instrumentelor sale înaintea
termenului de înregistrare din 2018
și simplifică autorizarea și procesele
legate de produsele biocide.
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Patru obiective strategice

1

Maximizarea disponibilității unor informații
de înaltă calitate pentru a permite
producerea și utilizarea substanțelor chimice
în condiții de siguranță

2

Mobilizarea autorităților în scopul utilizării
informațiilor în mod inteligent pentru a
identifica și aborda substanțele chimice care
prezintă motive de îngrijorare

3

4

Abordarea provocărilor științifice prin
asumarea unui rol de punct central
pentru consolidarea capacității științifice
și de reglementare a statelor membre, a
instituțiilor europene și a altor operatori
Adoptarea sarcinilor legislative actuale și
noi în mod eficient și eficace, adaptându-se
totodată viitoarelor constrângeri legate de
resurse
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1

Maximizarea disponibilității informațiilor de
înaltă calitate pentru a permite producerea și
utilizarea substanțelor chimice în condiții de
siguranță

Anul 2015 este crucial în pregătirea ECHA pentru
ultimul termen de înregistrare REACH. Până în
2018, societățile producătoare sau importatoare
de substanțe chimice de o tonă sau mai mult anual
trebuie să își înregistreze substanțele. Printre
solicitanții înregistrării se vor număra multe
întreprinderi mici și mijlocii care nu au experiență
cu REACH. Sprijinul oferit de ECHA va deveni chiar
și mai important pentru ca aceste societăți să
poată furniza date de înaltă calitate cu privire la
substanțe în înregistrările lor. Acest sprijin include
instrumente IT revizuite pentru întocmirea și
depunerea dosarului, precum și ghiduri și conținut
web actualizate.
Pentru a ajunge la societățile care încă nu își
cunosc obligațiile prevăzute de legislația UE privind
substanțele chimice, ECHA cooperează cu statele
membre, părțile interesate acreditate și alte rețele
europene. Ori de câte ori este posibil, această
cooperare conduce la sprijin specific sectorului.
ECHA evaluează calitatea informațiilor din dosarele
de înregistrare prin efectuarea de verificări ale
conformității. Făcând acest lucru, se concentrează
pe substanțele și efectele care contează cel mai mult
pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.
Pentru a permite cetățenilor să obțină informații
cu privire la substanțele chimice, ECHA publică
informațiile care nu sunt confidențiale din
dosarele de înregistrare pe site-ul său. În 2015,
agenția desfășoară un proiect important pentru
îmbunătățirea ușurinței de utilizare a platformei și
va publica informațiile referitoare la substanțe întrun format complet nou. Acesta include proprietățile
intrinseci ale substanțelor, pericolele, utilizările
și statutul de reglementare într-un format ușor
accesibil.

2

Mobilizarea autorităților în direcția utilizării
informațiilor în mod inteligent pentru a
identifica și aborda substanțele chimice care
prezintă motive de îngrijorare

ECHA și autoritățile statelor membre analizează
bazele de date ale ECHA și identifică substanțele
chimice periculoase care necesită o administrare
suplimentară a riscurilor. În 2015, aceste activități
conduc la mai multe analize cu privire la opțiunile
de administrare a riscurilor și propuneri ulterioare
de restricții, autorizare sau clasificare și etichetare
armonizată a substanțelor chimice periculoase.
Numărul substanțelor care prezintă motive de
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îngrijorare deosebită incluse în Lista substanțelor
candidate pentru autorizație se așteaptă să
crească, în conformitate cu obiectivul 2020 de a
avea incluse în listă toate substanțele cunoscute
care prezintă motive de îngrijorare deosebită
relevante.
Statele membre evaluează substanțele în legătură cu
care au o eventuală îngrijorare. După primii trei ani
de evaluare a substanțelor, ECHA va evalua procesul,
rezultatele acestuia și modul în care evaluarea
substanțelor contribuie la administrarea riscurilor și
îmbunătățirea calității datelor. O abordare comună
a evaluării va ajuta statele membre să selecteze
substanțele pentru o administrare eficientă a
riscurilor la nivel UE.
Pentru 2015, se așteaptă un număr ridicat de
cereri de autorizare pentru utilizarea unei anumite
substanțe periculoase. Acestea vor fi evaluate de
ECHA și de comitetele sale științifice.

Estimări pentru 2015

Maximizarea disponibilității datelor de înaltă calitate
Dosare de înregistrare transmise

5 700

Solicitări de informații (cu privire la înregistrare)

1 400

Cereri pentru denumiri alternative

150

Notificări pentru PPORD
(Activități de cercetare și dezvoltare orientate spre
produse și procese)

400

Decizii în urma verificării conformității

120

Decizii privind propunerile de testare

180

Examinări de urmărire a evaluării dosarelor

400

Mobilizarea autorităților în vederea identificării și
abordării substanțelor chimice care prezintă motive de
îngrijorare
Substanțele care urmează să fie evaluate de statele
membre

55

Decizii cu privire la evaluarea substanțelor

40

Propuneri de restricționare

9

Substanțele care prezintă motive de îngrijorare
deosebită - propuneri de identificare

50

Propuneri de clasificare și etichetare armonizată

60

Cereri de autorizare

70
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3

Abordarea provocărilor științifice prin
asumarea unui rol de punct central
pentru consolidarea capacității științifice
și de reglementare a statelor membre, a
instituțiilor europene și a altor operatori

ECHA își dezvoltă capacitatea științifică în
conformitate cu strategia sa științifică, subliniind
cele mai importante domenii din perspectiva luării
deciziilor de reglementare.
În 2015, când Comisia Europeană va adapta
cerințele privind informațiile ECHA pentru a
avea mai bine în vedere aspectele specifice ale
nanomaterialelor, ECHA își va actualiza ghidurile
specifice și va intensifica activitățile sale de
îmbunătățire a calității datelor de înregistrare
pentru nanomateriale. Agenția continuă să
contribuie la dezvoltarea de metode noi de testare
și evaluare a substanțelor chimice periculoase.
Aceasta include elaborarea de metode alternative la
testele pe animale.

4

Adoptarea sarcinilor legislative actuale și
noi în mod eficient și eficace, adaptându-se
totodată viitoarelor constrângeri legate de
resurse

Pentru realizarea obiectivelor sale ambițioase cu
resurse de personal diminuate, ECHA va continua
să își îmbunătățească eficiența. În 2015, agenția
va investi și în sisteme IT atât pentru a deservi mai
bine industria și statele membre, cât și pentru a-și
îmbunătăți procesele interne.
În ceea ce privește Regulamentul privind produsele
biocide, prioritățile ECHA în 2015 sunt elaborarea de
decizii și sprijinul pentru programul de examinare a
substanțelor active. Cu toate acestea, există un grad
considerabil de nesiguranță în ceea ce privește volumul
cererilor și veniturile din taxele aferente. Utilizarea
resurselor va fi în conformitate cu volumul de muncă
real.

Estimări pentru 2015

Produse biocide
Substanțele active care urmează să fie evaluate

50

Cereri de autorizație a Uniunii

12

Cereri cu privire la furnizorii de substanțe active
Cereri cu privire la echivalența tehnică și
similaritatea chimică

150
30

PIC
Notificări PIC

4 000

Altele
Solicitări generale și din partea presei adresate
Biroului de asistență tehnică
Verificări ale mărimii întreprinderilor
Contestații depuse
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7 100
400
23

Organigrama în februarie 2015
Organismele ECHA
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• În jur de 600 de angajați din majoritatea țărilor
UE
• 4 comitete științifice cu experți din cele 28 de
state membre și 2 state SEE
• 1 forum al autorităților naționale de aplicare a
legii
• Un buget de 115 milioane EUR pentru 2015

