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Agencija ECHA spodbuja varno uporabo kemikalij. Izvaja zakonodajo
Evropske unije o kemikalijah za zdravje ljudi in okolje ter za
inovativnost in konkurenčnost.

Podjetjem pomaga pri izpolnjevanju določb
iz zakonodaje, povečuje varno rabo kemikalij,
zagotavlja informacije o kemikalijah in obravnava
kemikalije, ki vzbujajo zaskrbljenost.
Prednostne naloge agencije ECHA za leto 2016 so
opredeljene v štirih strateških ciljih.
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Čim bolj povečati razpoložljivost
visokokakovostnih informacij, da se omogočita
varna proizvodnja in uporaba kemikalij

Leto 2016 je ključno za pripravo 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. Veliko teh
registracijskih zavezancev je malih in srednje velikih
podjetij.

Pomoč podjetjem pri izpolnjevanju njihovih
obveznosti
Da bi agencija ECHA podjetjem pomagala pri
pripravi njihovih registracij, bo uvedla novo
generacijo uporabniku prijaznih orodij IT za pripravo
in predložitev dokumentacije. Dodatna pomoč,
namenjena malim in srednje velikim podjetjem, bo
zagotovljena s praktičnimi vodniki, smernicami in
mrežo nacionalnih centrov za pomoč uporabnikom.
To bo agenciji ECHA omogočilo, da že v letu 2016
pozove nove registracijske zavezance, naj začnejo
predložitve dokumentacije za rok za registracijo v
letu 2018.
V sodelovanju s partnerji iz industrije so bila razvita
druga podporna orodja in predloge za nadaljnje
uporabnike kemikalij in registracijske zavezance. Ti
bodo pomagali posredovati informacije o uporabi
snovi in pogojih uporabe v dobavni verigi.
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Agencija ECHA preverja skladnost registracijske
dokumentacije za večjo varnost kemikalij. Pri tem se
osredotoča na snovi, ki so za zdravje ljudi in okolje
najpomembnejše.
Agencija ECHA spodbuja podjetja, naj izboljšajo
in posodobijo svojo registracijsko dokumentacijo.
Vnaprej objavi snovi, ki bi lahko bile izbrane za
preverjanje skladnosti.
Agencija oceni tudi vse predloge za testiranje
snovi na vretenčarjih. Do 1. junija 2016 bo končala
preučitev vseh predlogov za testiranje, ki so bili
predloženi za rok za registracijo v letu 2013.
Zbirka podatkov: informacije o kemikalijah
Da bi agencija ECHA razvila svojo enotno zbirko
podatkov o kemikalijah, bo še naprej izboljševala
dostopnost podatkov in njihovo prijaznost za
uporabo. To pomeni informacije o 120 000
kemikalijah, vključno s podatki o intrinzičnih
lastnostih, nevarnostih, uporabi in regulativnem
statusu snovi v zlahka dostopni obliki.
Agencija ECHA in organi držav članic pregledujejo
zbirke podatkov agencije in opredeljujejo kemikalije,
ki bi lahko bile nevarne. Odločajo o primernem
instrumentu evalvacije (preverjanje skladnosti ali
evalvacija snovi) ali ukrepih za obvladovanje tveganja
(omejitve, avtorizacija ali usklajeno razvrščanje in
označevanje nevarnih kemikalij), da bi se obravnavala
zaskrbljenost v zvezi z zadevnimi snovmi. Pričakuje
se, da se bo v letu 2016 s temi ukrepi nadzorovalo
veliko več snovi.
Agencija ECHA pričakuje, da bo v letu 2016
predloženih veliko vlog za avtorizacijo za
uporabo nevarnih kemikalij. Pred pripravo mnenj
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Spodbujati organe k pametni uporabi
informacij za opredelitev in obravnavo
kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost

o avtorizacijah bo dejavno spodbujala javna
posvetovanja, da bi od tretjih oseb pridobila
informacije o alternativnih, manj nevarnih snoveh ali
tehnikah.
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Kot središčna točka obravnavati znanstvene
izzive za vzpostavitev znanstvene in
regulativne zmogljivosti držav članic, evropskih
institucij in drugih akterjev

Agencija ECHA razvija znanstveno zmogljivost v
skladu s svojo strategijo za regulativno znanost.
To v letu 2016 med drugim vključuje okvir ocene
navzkrižnega branja za končne točke za varstvo
okolja; delo o regulativni ustreznosti v zvezi
z novimi metodami testiranja kot pomoč pri
preprečevanju testiranja na živalih ter izboljšanje
kakovosti podatkov o nanomaterialih v registracijski
dokumentaciji.

Povečati razpoložljivost visokokakovostnih podatkov

Poizvedbe (povezane z registracijo)
Zahtevki za alternativno ime

10 000

Agencija ECHA spodbuja alternativne testne
metode in si prizadeva, da industrija testiranje
na živalih uporabi le v skrajnem primeru. To med
drugim vključuje

Agencija ECHA razvija svoje sisteme IT za podporo
industriji in racionalizacijo svojih notranjih upravnih
postopkov.

•

Biocidi

•

Agencija ECHA podpira države članice pri njihovem
delu v okviru programa preverjanja aktivnih snovi
v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih in pripravi
ustreznih mnenj odbora za biocidne proizvode.
Agencija si prizadeva za učinkovit model upravljanja
avtorizacij biocidnih aktivnih snovi in proizvodov. Z
njim bodo dokončane tudi smernice za industrijo.

Agencija ECHA pripravlja svoje drugo petletno
poročilo o izvajanju uredb REACH in CLP. Glavna
pozornost bo namenjena predlogom za večjo
prihodnjo uspešnost in učinkovitost zakonodajnega
dela.

1 600

•

svetovanje o novih metodah testiranja in
ocenjevanja, ki se lahko uporabijo za rok za
registracijo v letu 2018;
posodobitev smernic z alternativami testiranju
na živalih;
preučitev vseh predlogov za testiranje v
registracijski dokumentaciji za zagotovitev,
da je priprava informacij prilagojena
dejanskim potrebam po informacijah in da ni
nepotrebnega testiranja na živalih.

300

Odločbe o pregledu skladnosti

180

Odločbe o predlogih za testiranje

250

Nadaljnje preučitve po evalvaciji
dokumentacije

350

Ocene za leto 2016
Biocidi
Aktivne snovi, ki bodo ocenjene
Vloge za dovoljenje Unije

100

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

Zagotavljanje posebne podpore zaMSP

Agencija ECHA podpira mala in srednje velika
podjetja, ki se pripravljajo za rok za registracijo v
skladu z uredbo REACH v letu 2018, s
•

Spodbujati organe k identifikaciji in obravnavi kemikalij,
ki vzbujajo zaskrbljenost

•

Dokončane evalvacije snovi

45

•
•

Predlogi za omejitev

10

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost

20

Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev

60

Vloge za avtorizacijo

60

annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, Finska | echa.europa.eu

Alternative testiranju na živalih

Poročilo o izvajanju uredbe REACH

Ocene za leto 2016

Predložene registracijske dokumentacije
(vključno s posodobitvami)

4

Učinkovito in uspešno opravljati sedanje
in nove zakonodajne naloge ter se ob tem
prilagajati prihodnjim omejitvam sredstev

posebnimi spletnimi stranmi, spletnimi
seminarji in smernicami za nove registracijske
zavezance;
orodji in predlogami za nadaljnje uporabnike –
podjetja, ki uporabljajo kemikalije;
izboljšanimi informacijami o kemikalijah;
zagotavljanjem smernic in drugih ustreznih
dokumentov v 23 jezikih EU.

50
8

Vloge za dobavitelje aktivnih snovi

35

Vloge za tehnično ekvivalenco in podobnost
kemikalij

30

PIC
Obvestila PIC

6 300

Drugo
Poizvedbe pri službi za pomoč uporabnikom
Preverjanja velikosti podjetja
Predložene pritožbe

7 950
250
26
Avtorske pravice © Fotolia

Preverjanje pomembnih snovi
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Organizacijska shema februarja 2015
Organi agencije ECHA
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Agencija ECHA na kratko
•

Približno 600 članov osebja iz večine držav
članic EU

•

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

•

Forum nacionalnih izvršnih organov

•

Proračun za leto 2016 v vrednosti
107 milijonov EUR

Delovni program za leto 2016
echa.europa.eu/publications
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