FACTOS & NÚMEROS
ECHA-16-A-01-PT

Programa de trabalho 2016 - Destaques

Copyright © Fotolia

A ECHA contribui para a utilização segura dos produtos químicos. Implementa a
legislação da UE em matéria de produtos químicos com o objetivo de beneficiar a saúde
humana e o ambiente, bem como de reforçar a inovação e a competitividade

A Agência ajuda as empresas a cumprir a legislação,
promove a utilização segura dos produtos químicos,
fornece informações sobre produtos químicos e
debruça-se sobre as substâncias químicas que
suscitam preocupação.
Em 2016, as prioridades da ECHA estão definidas
nos seus quatro objetivos estratégicos.

1

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

O ano de 2016 é um ano de preparação crucial com
vista ao último prazo de registo REACH. Em 2018,
as empresas que produzem ou importam por ano
substâncias químicas em quantidades iguais ou
superiores a uma tonelada terão de ter procedido ao

seu registo. Muitos desses registantes são pequenas
ou médias empresas.
Ajudar as empresas a cumprir as suas obrigações
Para ajudar as empresas a preparar os seus registos,
a ECHA lançará uma nova geração de ferramentas
informáticas fáceis de utilizar destinadas à
elaboração e apresentação dos dossiês. Será
prestado um apoio adicional destinado às PME
através de guias práticos, de documentos de
orientação e da rede de serviços de assistência
nacionais, o que permitirá à ECHA convidar os novos
registantes a dar início, já em 2016, à apresentação
dos dossiês com vista a cumprir o prazo de 2018.
Foram desenvolvidos, com parceiros da indústria,
outros modelos e ferramentas de apoio destinados
aos utilizadores e registantes de produtos químicos
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Verificação das substâncias pertinentes
Para reforçar a segurança dos produtos químicos,
a ECHA procede à verificação da conformidade dos
dossiês de registo. Centra-se nas substâncias mais
importantes para a saúde humana e para o ambiente.
A ECHA incentiva as empresas a melhorar e atualizar
os seus dossiês de registo. A Agência informa
antecipadamente quais as substâncias que serão
potencialmente selecionadas para a verificação da
conformidade.
A ECHA avalia igualmente todas as propostas de
ensaio de substâncias em animais vertebrados. Até
1 de junho de 2016, concluirá a análise de todas as
propostas de ensaio apresentadas para o prazo de
registo de 2013.
Base de dados: informações sobre produtos químicos
Para desenvolver a sua base de dados única sobre os
produtos químicos, a ECHA continuará a melhorar a
acessibilidade e facilidade de utilização dos dados.
A base de dados contém informação sobre 120 000
produtos químicos, incluindo dados relativos às
propriedades, perigos, utilizações e estatuto
regulamentar intrínsecos das substâncias numa
apresentação de fácil acesso.

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
procedem ao rastreio das bases de dados da
ECHA com vista a identificar produtos químicos
potencialmente perigosos. Decidem qual o
instrumento de avaliação mais adequado (verificação
de conformidade ou avaliação da substância) ou quais
as medidas de gestão de risco (restrições, autorização
ou classificação e rotulagem harmonizadas) a utilizar
para fazer face às preocupações suscitadas. Em 2016,
está previsto o controlo de um muito maior número de
substâncias graças a estas medidas.
A ECHA prevê igualmente receber um considerável
número de pedidos de autorização de utilização de
produtos químicos perigosos em 2016. Antes de elaborar
pareceres sobre a autorização, a Agência promoverá
ativamente consultas públicas destinadas a recolher
informações sobre substâncias ou técnicas alternativas
menos perigosas junto de terceiros.

3

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

Previsões para 2016
Maximizar a disponibilidade de dados de elevada
qualidade

Investigações (relativas ao registo)

Produtos biocidas

•

A ECHA apoia os Estados-Membros no trabalho
que desenvolvem no âmbito do programa de análise
das substâncias ativas nos termos do Regulamento
Produtos Biocidas e na preparação dos pareceres
conexos pelo Comité dos Produtos Biocidas. A Agência
envida todos os esforços para criar um modelo eficaz
de gestão da autorização de substâncias e produtos
biocidas ativos. Concluirá também o guia de orientação
para a indústria.

•

Relatório sobre a execução do REACH
10 000
1600

Pedidos de nomes alternativos

100

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

300

Decisões de verificação de conformidade

180

Decisões sobre propostas de ensaios

250

Análises de acompanhamento de avaliações
de dossiês

350

A ECHA publica o seu segundo relatório quinquenal
sobre a execução dos Regulamentos REACH e
CRE. Será prestada especial atenção às propostas
destinadas a tornar o trabalho legislativo mais
eficiente e eficaz no futuro.

Apoio específico às PME

A ECHA apoia as pequenas e médias empresas a
prepararem-se para o prazo REACH 2018 através
de
•

Mobilizar as autoridades com vista a identificar e fazer
face a produtos químicos que suscitam preocupação
Avaliações de substâncias concluídas

45

Propostas de restrição

10

Propostas de identificação de substâncias que
suscitam elevada preocupação

20

Propostas de classificação e rotulagem
harmonizadas

60

Pedidos de autorização

60
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Alternativas aos ensaios em animais

4

A Agência desenvolve a sua capacidade científica
de acordo com a sua estratégia científica de
regulamentação, que, em 2016, incluirá, nomeadamente:
avaliar o método comparativo por interpolação para
parâmetros ambientais; trabalhar na aceitação por via
regulamentar de novos métodos de ensaio que ajudem a
evitar os testes em animais; e melhorar a qualidade dos
dados sobre os nanomateriais em dossiês de registo.

Dossiês de registo apresentados
(incluindo atualizações)

Assumir as atuais e novas funções
legislativas de forma eficiente e eficaz,
adaptando-se simultaneamente às
futuras restrições em matéria de
recursos
A ECHA desenvolve os seus sistemas informáticos
tanto para apoiar o sector como para agilizar os seus
processos administrativos internos.

•
•
•

páginas Web específicas, webinars (seminários
na Internet) e orientação destinada aos novos
registantes
ferramentas e modelos para utilizadores a
jusante - empresas utilizadoras de produtos
químicos
informação melhorada sobre produtos químicos
prestação de orientação e outros documentos
relevantes em 23 línguas da UE

A ECHA promove métodos alternativos de ensaio
e trabalha com vista a garantir que a indústria
recorra a ensaios em animais apenas como um
último recurso, o que inclui, nomeadamente,
•

o aconselhamento sobre novos métodos de
ensaio e avaliação que possam ser utilizados
para o prazo de registo de 2018
a atualização de documentos de orientação
com alternativas aos ensaios em animais
a análise todas as propostas de ensaio
constantes dos dossiês de registo com vista
a assegurar que a informação é produzida à
medida das reais necessidades de informação
e que são evitados os ensaios desnecessários
em animais.

Previsões para 2016
Produtos biocidas
Substâncias ativas a avaliar
Pedidos de autorização da União Europeia

50
8

Pedidos de fornecedores de substâncias ativas

35

Pedidos de equivalência técnica e semelhança
química

30

PIC
Notificações PIC

6300

Outros
Pedidos de informação através do serviço de
assistência
Verificações das dimensões de empresas
Recursos interpostos

7950
250
26
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a jusante. Estas medidas ajudarão a divulgar
informações sobre a utilização de substâncias e as
condições dessa utilização ao longo da cadeia de
abastecimento.
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Organograma em fevereiro de 2015
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A ECHA num ápice
•

Cerca de 600 funcionários oriundos da maioria
dos países da UE

•

Quatro comités científicos com peritos de 28
Estados-Membros da UE e de dois Estados do
EEE

•

Fórum de autoridades nacionais de controlo do
cumprimento

•

Orçamento de 107 milhões de euros para 2016
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