DEJSTVA IN ŠTEVILKE
ECHA-15-A-01-SL

Delovni program – Poudarki za leto 2015

Agencija ECHA bo tudi v letu 2015
glavno pozornost namenjala
varni uporabi kemikalij, in sicer z
izvajanjem štirih strateških ciljev.
Poleg številnih dejavnosti
sprejema pomembne ukrepe
za izboljšanje uporabniške
prijaznosti svojih orodij pred
rokom za registracijo v letu 2018
in racionalizira postopke,
povezane z avtorizacijo in biocidi.
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Štirje strateški cilji

1

Povečati razpoložljivost visokokakovostnih
podatkov, da bi se omogočila varna
proizvodnja in uporaba kemikalij

2

Spodbujati organe k varni uporabi podatkov
za opredelitev in obravnavo kemikalij, ki
vzbujajo zaskrbljenost

3

Obravnavati znanstvene izzive z delovanjem v
vlogi središčne točke za krepitev znanstvenih
ali regulativnih zmogljivosti držav članic,
evropskih institucij in drugih akterjev

4

Učinkovito in uspešno izvajati obstoječe in
nove zakonodajne naloge ob prilagajanju na
prihodnje omejitve virov
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1

Povečati razpoložljivost visokokakovostnih
podatkov, da bi se omogočila varna proizvodnja
in uporaba kemikalij

Leto 2015 je ključnega pomena za pripravo agencije
ECHA na zadnji rok za registracijo v skladu z
uredbo REACH. Podjetja, ki na leto proizvedejo
ali uvozijo vsaj eno tono kemikalij, morajo do
leta 2018 registrirati snovi. Med registracijskimi
zavezanci bodo številna mala in srednje velika
podjetja, ki nimajo veliko izkušenj z uredbo REACH.
Podpora, ki jo zagotavlja agencija ECHA, bo še
toliko pomembnejša, da bodo lahko ta podjetja
v registracijah predložila visokokakovostne
podatke o snoveh. Ta podpora vključuje dopolnjena
informacijska orodja za pripravo in predložitev
dokumentacije ter posodobljene smernice in spletne
vsebine.
Da bi agencija ECHA dosegla podjetja, ki se še vedno
ne zavedajo svojih obveznosti v skladu z zakonodajo
EU o kemikalijah, sodeluje z državami članicami,
pooblaščenimi deležniki in drugimi evropskimi
mrežami. Kjer je mogoče, to sodelovanje privede do
sektorske podpore.
Agencija ECHA ocenjuje kakovost informacij v
registracijskih dokumentacijah s pregledi skladnosti.
V njih je glavna pozornost namenjena snovem in
končnim točkam, ki so najpomembnejše za zdravje
ljudi in okolje.
Da bi državljanom omogočila dostop do informacij o
kemikalijah, na svojem spletišču objavlja nezaupne
informacije iz registracijske dokumentacije. V
letu 2015 se bo lotila obsežnega projekta za
izboljšanje uporabniške prijaznosti spletišča in
objavljala informacije o snoveh v povsem novi obliki.
To vključuje objavo intrinzičnih lastnosti, nevarnosti,
uporab in regulativnega statusa snovi v zlahka
dostopni obliki.

2

Spodbujati organe k varni uporabi podatkov
za opredelitev in obravnavo kemikalij, ki
vzbujajo zaskrbljenost

Agencija ECHA in organi držav članic pregledujejo
podatkovne zbirke agencije in opredeljujejo
nevarne kemikalije, za katere je potrebno
dodatno obvladovanje tveganja. Te dejavnosti
v letu 2015 vodijo k več analizam možnosti za
obvladovanje tveganja in naknadnim predlogom
za omejitev, avtorizacijo ali usklajeno razvrščanje
in označevanje nevarnih kemikalij. Število snovi,
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ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so predlagane
za uvrstitev na seznam kandidatnih snovi za
avtorizacijo, naj bi se povečalo, kar je v skladu s
ciljem za leto 2020, da bodo na zadevni seznam
uvrščene vse znane pomembne snovi, ki vzbujajo
veliko zaskrbljenost.
Države članice opravijo evalvacijo snovi, za katere
menijo, da bi lahko vzbujale zaskrbljenost. Agencija
ECHA bo po prvih treh letih evalvacije snovi ocenila
ta postopek, njegove izide in to, kako evalvacija
snovi prispeva k obvladovanju tveganja in izboljšanju
kakovosti podatkov. Skupni pristop k pregledu bo
državam članicam pomagal izbrati snovi za učinkovito
obvladovanje tveganja na ravni EU.
Pričakuje se, da bo v letu 2015 predloženih veliko
vlog za avtorizacijo za uporabo posebne nevarne
snovi. Ocenjevali jih bodo agencija ECHA in njeni
znanstveni odbori.

Ocene za leto 2015

Povečati razpoložljivost visokokakovostnih podatkov
Predložene registracijske dokumentacije

5 700

Poizvedbe (povezane z registracijo)

1 400

Zahteve za alternativno ime

150

Prijave PPORD
(v proizvod in proces usmerjene raziskave in
razvoj)

400

Odločbe o pregledu skladnosti

120

Odločbe o predlogih za testiranje

180

Nadaljnji pregledi evalvacije dokumentacije

400

Spodbujati organe k identifikaciji in obravnavi kemikalij,
ki vzbujajo zaskrbljenost
Snovi, ki jih bodo evalvirale države članice

55

Odločbe o evalvaciji snovi

40

Predlogi za omejitev

9

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost –
predlogi za identifikacijo

50

Predlogi za usklajeno razvrščanje in
označevanje

60

Vloge za avtorizacijo

70
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3

Obravnavati znanstvene izzive z delovanjem v
vlogi središčne točke za krepitev znanstvenih
ali regulativnih zmogljivosti držav članic,
evropskih institucij in drugih akterjev

Agencija ECHA razvija znanstveno zmogljivost
v skladu s svojo znanstveno strategijo, v kateri
so opisana najpomembnejša področja z vidika
regulativnega odločanja.
Ko bo Evropska komisija v letu 2015 v skladu z
uredbo REACH prilagodila zahteve za informacije za
boljše upoštevanje posebnih vidikov nanomaterialov,
bo agencija ECHA posodobila posebne smernice
in okrepila dejavnosti za izboljšanje kakovosti
registracijskih podatkov o nanomateralih. Agencija
še naprej prispeva k razvoju novih metod testiranja
in ocenjevanja nevarnih kemikalij. To vključuje delo
na področju alternativnih metod namesto testiranja
na živalih.

4

Učinkovito in uspešno izvajati obstoječe in
nove zakonodajne naloge ob prilagajanju na
prihodnje omejitve sredstev

Da bo agencija ECHA izpolnila ambiciozne cilje s
čedalje manj zaposlenimi, bo dodatno izboljšala svojo
učinkovitost. V letu 2015 bo poleg tega vlagala v
informacijske sisteme, da bo učinkoviteje izpolnjevala
potrebe industrije in držav članic ter izboljšala
notranje postopke.
Prednostne naloge agencije ECHA v letu 2015 v zvezi
z uredbo o biocidnih proizvodih vključujejo pripravo
odločb in podporo programu pregleda aktivnih snovi.
Še vedno pa obstaja precejšnja negotovost glede
števila vlog in povezanega prihodka iz pristojbin.
Viri se bodo uporabljali v skladu z dejansko delovno
obremenitvijo.

Ocene za leto 2015

Biocidi
Aktivne snovi, ki bodo ocenjene

50

Vloge za dovoljenje Unije

12

Vloge za dobavitelje aktivnih snovi
Vloge za tehnično ekvivalenco in podobnost
kemikalij

150
30

PIC
Prijave v skladu z uredbo PIC

4 000

Drugo
Poizvedbe pri službi za pomoč uporabnikom,
splošne poizvedbe in poizvedbe medijev
Preverjanja velikosti podjetja
Predložene pritožbe
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7 100
400
23

Organizacijska shema februarja 2015
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Agencija ECHA na kratko
Približno 600 članov osebja iz večine držav
članic EU

•

4 znanstveni odbori s strokovnjaki iz 28 držav
članic EU in dveh držav EGP

•

1 forum nacionalnih izvršnih organov

•

Proračun za leto 2015 v višini
115 milijonov EUR

Delovni program za leto 2015
echa.europa.eu/publications
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