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Визия на ECHA: 
Да бъде център на знания относно 
устойчивото управление на химикалите в 
услуга на широк спектър от политики на ЕС 
и глобални инициативи, които са от полза за 
гражданите и околната среда.

Работата на ECHA ще се основава на информацията 
относно всички основни химикали, които се използват в ЕС 
и са регистрирани в ECHA.
Заедно с държавите — членки на ЕС и Европейска 
комисия ECHA ще осигури по-безопасна употреба на 
химикалите в Европа чрез подобряване на базата данни, 
тяхното разпространение и проверка и предприемане на 
регулаторни действия, когато е необходимо.
Тези действия ще стимулират предприятията да 
обработват и използват химикалите по безопасен 
начин по веригата на доставка, да подобрят качеството 
на продуктите и да станат устойчиви, като защитават 
европейските граждани, работещите лица и околната 
среда.
За постигане на тези цели ECHA ще използва своите 
данни, знания и компетентности, въз основа на които да 
приложи практически три стратегически приоритета.
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 » Цел 
Ефективната комуникация по веригата на доставка 
придобива основно значение.

 » Предприятията трябва да предоставят информация за 
безопасното използване на химикалите по веригата на 
доставка на производителите, търговците на дребно и 
потребителите.

ECHA помага на дружествата за безопасното управление 
на химикалите, като същевременно се стреми към 
устойчивост и иновации, например чрез предоставяне на 
инструменти, указания, информация и примери за най-
добри практики.
Базата данни за химикалите, анализите и инструментите 
на Агенцията са публично достъпни и безплатни и могат 
да се използват от дружества, изследователи, браншови 
асоциации и потребителски организации.
ECHA ще осигури все по-честото използване от страна 
на предприятията на наличните инструменти и формати 
с цел пълноценното предоставяне на информация 
за безопасността на химикалите и съдържащите се в 
продуктите химикали по веригата на доставка.

Приоритет 3
Устойчиво управление на 
химикали чрез прилагане на 
законодателството на ЕС

 » Цел 
Информацията, познанията и компетентностите, с 
които разполага ECHA, подкрепят прилагането на 
законодателството на ЕС.

 » ECHA ще работи за усъвършенстване на познанията 
и компетентностите си в подкрепа на прилагането 
на законодателството на ЕС. В сътрудничество 
с Комисията и държавите от ЕК ще определим 
законодателство и области от политиката, в развитието 
на които ECHA може да участва.

ECHA ще наблегне върху области, в които може да 
допринесе значително за гарантиране на по-високо 
ниво на защита и в които съществува взаимодействие 
по отношение на съществуващите познания и 
компетентности. 
Агенцията ще използва своите възможности и 
цифрови инструменти като основа за управление на 
получените данни и тяхното тълкуване за подобряване 
на безопасната употреба на химикали и на основани 
на обективни данни регулаторни решения. ECHA ще 
осъществява взаимодействие с източници на данни от 
международни програми и държави извън ЕС.
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Приоритет 2
Безопасна и устойчива 
употреба на химикалите от 
предприятията

Приоритет 1
Идентифициране на вещества, 
пораждащи безпокойство, и 
управление на рисковете

 » Цел 
Ускоряване на генерирането на данни и идентифициране на 
вещества, пораждащи безпокойство.
Ускоряване на регулаторните действия относно вещества, 
пораждащи безпокойство.

 » В ECHA е получена информация за всички основни 
химикали на пазара на ЕС

Същевременно много предприятия не предоставят 
достатъчно информация, необходима за безопасната 
употреба на химикалите. Ако липсва важна информация 
за безопасността, ECHA ще изисква от предприятията да 
предоставят допълнителни данни. 
Агенцията ще си сътрудничи с националните органи и 
Комисията, за да се насочи вниманието към химикалите, 
пораждащи безпокойство — тези, които могат да крият 
риск за здравето или околната среда. 
ECHA ще работи все по-засилено върху определени 
групи от вещества за намаляване на пропуските в 
данните, ускоряване на идентифицирането на рисковете, 
които крият химикалите, пораждащи безпокойство, 
и насърчаване на по-бърза реакция от страна на 
предприятията.

Това включва предоставяне на по-добра информация 
относно срока на експлоатация на даден продукт, 
изхвърляне на отпадъците и оценка на експозицията. ECHA 
ще увеличи също подкрепата си за сектора и държавите от 
ЕС за насърчаване на замяната на химикали, пораждащи 
безпокойство, с по-малко опасни заместители.

Стратегически план на ECHA за 2019—2023 г.:
https://echa.europa.eu/bg/about-us/the-way-we-
work/plans-and-reportsi

ЕСНА работи за безопасна 
употреба на химикалите
ECHA прилага законодателството на ЕС в областта на 
химикалите заедно с националните органи и комисията и: 

 Ƚ помага на предприятията да спазват правните 
изисквания; 

 Ƚ  подпомага напредъка по отношение на безопасната 
употреба на химикалите; 

 Ƚ предприема мерки по отношение на химикалите, 
пораждащи безпокойство; и 

 Ƚ осигурява информация за химикалите.


