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Activitatea ECHA vizează utilizarea în siguranță a substanțelor chimice.
ECHA este responsabilă cu punerea în aplicare a legislației Uniunii
Europene privind substanțele chimice, în beneficiul sănătății umane și al
mediului, precum și pentru stimularea inovării și a competitivității.

Agenția ajută întreprinderile să se conformeze legislației,
promovează utilizarea produselor chimice în condiții de
siguranță, furnizează informații privind produsele chimice
și abordează produsele chimice care prezintă motive de
îngrijorare.
În 2016, prioritățile ECHA sunt definite prin intermediul
celor patru obiective strategice ale sale.

1

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

2016 este un an crucial pentru pregătirea ultimului termen
de înregistrare REACH. Până în 2018, întreprinderile
producătoare sau importatoare de substanțe chimice
în cantități de o tonă sau mai mari pe an trebuie să-și
înregistreze substanțele. Mulți dintre acești solicitanți ai

înregistrării sunt întreprinderi mici și mijlocii.
Asistență acordată sectorului pentru asigurarea
conformității
În scopul de a ajuta întreprinderile să-și pregătească
înregistrările, ECHA va implementa o nouă generație
de instrumente IT ușor de utilizat pentru întocmirea și
depunerea dosarelor. Un sprijin suplimentar destinat
IMM-urilor va fi furnizat prin ghiduri practice, prin ghiduri
și prin rețeaua de birouri naționale de asistență tehnică.
Acest lucru permite ECHA să îi invite pe noii solicitanți ai
înregistrării să înceapă depunerea dosarelor încă din 2016
pentru termenul din 2018.
Au fost dezvoltate și alte instrumente de sprijin și șabloane
cu partenerii din industrie pentru utilizatorii din aval ai
substanțelor chimice și pentru solicitanții înregistrării.
Acestea vor facilita transmiterea informațiilor cu privire la
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Verificarea substanțelor care contează
Pentru a îmbunătăți siguranța substanțelor chimice, ECHA
verifică conformitatea dosarelor de înregistrare. Verificarea
se concentrează pe substanțele care contează cel mai
mult pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.
ECHA încurajează întreprinderile să-și îmbunătățească și
să-și actualizeze dosarele de înregistrare. Agenția anunță
în avans substanțele care prezintă un potențial de a fi
selectate pentru verificarea conformității.
De asemenea, ECHA evaluează toate propunerile de
testare a substanțelor pe animale vertebrate. Până la
1 iunie 2016, aceasta va încheia examinarea tuturor
propunerilor de testare depuse pentru termenul de
înregistrare 2013.
Baza de date: informații privind substanțele chimice
Pentru a dezvolta propria bază de date unică
privind substanțele chimice, ECHA va continua să
îmbunătățească accesibilitatea și ușurința de utilizare a
datelor. Acest lucru înseamnă informații despre 120 000
de substanțe chimice, inclusiv date privind proprietățile
intrinseci, pericolele și utilizările substanțelor, precum și
statutul de reglementare a acestora, într-un format ușor
accesibil.
ECHA și autoritățile statelor membre analizează bazele de
date ale ECHA și identifică substanțele chimice potențial
periculoase. Acestea decid asupra instrumentului de
evaluare corect (verificarea conformității sau evaluarea
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Mobilizarea autorităților în direcția utilizării
informațiilor în mod inteligent cu scopul de a
identifica și a aborda substanțele chimice care
prezintă motive de îngrijorare

substanțelor) sau a măsurilor de gestionare a riscurilor
(restricții, autorizare sau clasificare armonizată și
etichetare), în vederea abordării motivelor de îngrijorare.
În 2016, se preconizează un număr mult mai mare de
substanțe care vor fi controlate prin aceste măsuri.
Pentru 2016, ECHA anticipează un număr mare de cereri
de autorizare pentru utilizarea de substanțe chimice
periculoase. Înainte de întocmirea avizelor pentru
autorizare, agenția va promova în mod activ consultări
publice pentru a strânge informații de la terțe părți cu
privire la anumite substanțe sau tehnici alternative, mai
puțin periculoase.
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Abordarea provocărilor de ordin științific
prin îndeplinirea rolului de centru pentru
consolidarea capacității științifice și de
reglementare a statelor membre, instituțiilor
europene și altor actori
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ECHA își dezvoltă capacitatea științifică, în conformitate cu
strategia sa științifică și de reglementare. În 2016, aceasta
include, printre altele, un cadru de evaluare prin extrapolare
pentru efectele asupra mediului; activități cu privire la aprobarea
normativă a noilor metode alternative de testare care contribuie
la evitarea testării pe animale; și îmbunătățirea calității datelor
privind nanomaterialele din dosarele de înregistrare.

Estimări pentru 2016

10 000

Solicitări de informații (cu privire la
înregistrare)

1 600

Cereri privind denumiri alternative

100

Notificări pentru PPORD
(Cercetare și dezvoltare orientată spre
produse și procese)

300

Decizii privind verificarea conformității

180

Decizii privind propunerile de testare

250

Examinări de urmărire a evaluării dosarelor

350

ECHA sprijină statele membre în activitatea lor desfășurată
în cadrul programului de examinare a substanțelor active, în
conformitate cu Regulamentul privind produsele biocide și în
pregătirea avizelor aferente de către Comitetul pentru produse
biocide. Agenția depune eforturi în vederea dezvoltării unui model
eficient pentru gestionarea autorizării substanțelor active și a
produselor biocide. Acesta va finaliza, de asemenea, orientările
pentru industrie.

ECHA elaborează al doilea său raport pe cinci ani cu privire la
funcționarea regulamentelor REACH și CLP. Se va pune accentul
pe propunerile cu privire la modalitățile prin care legislația să
funcționeze mai eficient și mai eficace în viitor.

45

Propuneri de restricționare

10

Propuneri de identificare a substanțelor care
prezintă motive de îngrijorare deosebită

20

Propuneri pentru clasificarea și etichetarea
armonizată

60

Cereri de autorizare

60

ECHA promovează metode alternative de testare și depune
eforturi pentru a se asigura că testarea pe animale este
utilizată de industrie numai ca ultimă soluție. Aceasta include,
printre altele,
•

•
•

acordarea de consiliere cu privire la noile metode de
testare și de evaluare care pot fi utilizate pentru termenul
de înregistrare 2018
actualizări ale ghidurilor cu alternative la testarea pe
animale
examinarea tuturor propunerilor de testare în dosarele de
înregistrare pentru a garanta că generarea de informații
este adaptată nevoilor reale de informare și că testarea
inutilă pe animale este evitată

Estimări pentru 2016
Produse biocide
Substanțe active care urmează să fie evaluate
Cereri de autorizare în Uniune

Acordarea de sprijin specific în favoarea
ECHA sprijină întreprinderile mici și mijlocii în pregătirea
pentru termenul limită REACH 2018, prin

•
•

50
8

Cereri cu privire la furnizorii de substanțe active

35

Cereri cu privire la echivalența tehnică și
similaritatea chimică

30

PIC

IMM-urilor

•

Evaluări încheiate ale substanțelor

Alternative la testele pe animale

Produsele biocide

•

Mobilizarea autorităților în vederea identificării și
abordării substanțelor chimice care prezintă motive de
îngrijorare
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ECHA își dezvoltă propriile sisteme IT, atât pentru sprijinirea
industriei, cât și pentru eficientizarea propriilor sale procese
administrative interne.

Raport cu privire la implementarea REACH

Maximizarea disponibilității datelor de înaltă calitate
Dosare de înregistrare transmise
(inclusiv actualizări)

Abordarea sarcinilor legislative noi și actuale
în mod eficient și efectiv, odată cu adaptarea la
viitoarele constrângeri legate de resurse

pagini internet dedicate, seminare online și orientări pentru
noii solicitanți ai înregistrării
instrumente și modele pentru utilizatorii din aval –
întreprinderi care utilizează substanțe chimice
o mai bună informare cu privire la substanțele chimice
furnizarea de orientări și alte documente relevante în 23
de limbi ale UE

Notificări PIC

6 300

Altele
Solicitări adresate Biroului de asistență tehnică
Verificări ale dimensiunii întreprinderilor
Contestații depuse

7 950
250
26
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utilizarea substanțelor și condițiile de utilizare în cadrul
lanțului de aprovizionare.
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Organigrama în februarie 2015
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ECHA pe scurt
•

Aproximativ 600 de angajați din majoritatea țărilor UE

•

4 comitete științifice cu experți din cele 28 de state
membre și 2 state SEE

•

Un forum al autorităților naționale de aplicare a legii

•

Un buget de 107 milioane EUR pentru 2016
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