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Nasza wizja: 
ECHA ma stanowić ośrodek wiedzy na temat 
zrównoważonego zarządzania chemikaliami, 
przyczyniając się do podejmowania szerokiego 
wachlarza strategii oraz inicjatyw globalnych na 
rzecz obywateli i środowiska.

Działania ECHA będą opierać się na informacjach dotyczących 
wszystkich głównych substancji chemicznych wykorzystywanych 
w UE i zarejestrowanych w ECHA. 

Wraz z państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską ECHA 
zapewni bezpieczniejsze stosowanie substancji chemicznych w 
Europie poprzez udoskonalenie podstaw danych, sposobu ich 
rozpowszechniania i kontroli oraz podjęcie niezbędnych działań 
regulacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Działania te zmuszą branżę przemysłu do bezpiecznej obsługi i 
stosowania substancji chemicznych w łańcuchu dostawy, poprawy 
jakości produktu i lepszego zrównoważenia – chroniąc obywateli 
UE, pracowników i środowisko. 

Aby osiągnąć te cele, ECHA będzie korzystać ze swoich danych, 
wiedzy i kompetencjach przy wdrażaniu tych trzech priorytetów 
strategicznych.
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Identyfikacja ryzyka i zarządzanie 
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wzbudzającymi obawy

Działania zorientowane na inwestowanie w 
składniki aktywujące

Razem z naszymi partnerami pracujemy na 
rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów.
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 » Cel 

Skuteczna komunikacja w łańcuchu dostaw staje się normą.

 » Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazywania 
producentom, użytkownikom, sprzedawcom detalicznym i 
konsumentom informacji dotyczących bezpiecznej obsługi 
substancji chemicznych w całym łańcuchu dostawy. 

ECHA pomaga przedsiębiorcom zarządzać substancjami 
chemicznymi w bezpieczny sposób, udostępniając im w tym celu 
narzędzia, wskazówki, informacje i najlepsze przykłady przy 
jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Baza danych substancji chemicznych, analizy i narzędzia Agencji są 
ogólnodostępne i bezpłatne i służą przedsiębiorcom, naukowcom, 
stowarzyszeniom branżowym i organizacjom konsumenckim.

ECHA będzie dążyć do tego, by branża przemysłu w coraz 
większym stopniu korzystała z dostępnych narzędzi i formatów w 
celu wyczerpującego przekazywania informacji o bezpieczeństwie 
substancji chemicznych w produktach w całym łańcuchu dostaw.

Działania te obejmą udzielanie lepszej jakości informacji 

Priorytet nr 3

Zrównoważone zarządzanie substancjami 

chemicznymi poprzez zastosowanie 

przepisów UE

 » Cel 

Informacje, wiedza i kompetencje ECHA w celu wsparcia 
wdrażania legislacji UE 

 » ECHA podejmie działania w celu pogłębienia swoich zasobów 
wiedzy i zwiększenia kompetencji, aby wspierać stosowanie 
przepisów UE. Wspólnie z Komisją i państwami UE Agencja 
określi przepisy prawa i obszary polityki, w których chce mieć 
swój wkład.

ECHA skoncentruje się na obszarach, w których może w znaczący 
sposób zapewnić wyższy poziom ochrony oraz, gdzie istnieje 
synergia między obecną wiedzą i kompetencjami. 

Agencja będzie opierać się na swoich kompetencjach i 
narzędziach cyfrowych, aby zarządzać przedłożonymi danymi 
i ich interpretacją w celu bezpiecznego stosowania substancji 
chemicznych i decyzjami regulacyjnymi opartymi na dowodach. 
ECHA będzie stwarzać synergie ze źródłami danych z programów 
międzynarodowych z państw spoza UE.
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Priorytet nr 2

Bezpieczne i zrównoważone 

korzystanie z substancji chemicznych 

przez branżę przemysłu

Priorytet nr 1

Identyfikacja substancji wzbudzających 

obawy i zarządzanie ryzykiem

 » Cel 
Przyspieszenie generowania danych oraz identyfikacja substancji 
wzbudzających obawy.

Przyspieszenie działań regulacyjnych dotyczących substancji 
wzbudzających obawy.

 » ECHA otrzymała informacje dotyczące wszystkich głównych 
substancji chemicznych na rynku UE

Wiele przedsiębiorstw nie przedstawia jednak wystarczającej 
ilości informacji w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania 
substancji chemicznych. Jeżeli brakuje ważnych informacji na 
temat bezpieczeństwa, ECHA zwróci się do przedsiębiorstw o 
dostarczenie większej ilości danych. 

Agencja nawiąże współpracę z organami krajowymi i Komisją, 
aby skoncentrować się w większym stopniu na substancjach 
chemicznych wzbudzających obawy – stwarzają one większe 
prawdopodobieństwo zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. 

ECHA podejmie więcej działań w stosunku do grup substancji w 
celu zmniejszenia brakujących danych, przyspieszenia działań 
mających na celu identyfikację zagrożeń wywoływanych przez 
substancje chemiczne wzbudzające obawy i wywołania szybszych 

reakcji ze strony branży przemysłu.

dotyczących okresu użytkowania wyrobu, jego usuwania, 
recyklingu i ocen narażenia. ECHA zwiększy również wsparcie 
dla branży przemysłu i państw UE w celu zachęcenia do 
zastąpienia substancji chemicznych wzbudzających obawy mniej 
niebezpiecznymi zamiennikami.
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https://www.echa.europa.eu/pl/web/guest/about-
us/the-way-we-work/plans-and-reports

i
ECHA – praca na rzecz 
bezpiecznego stosowania 
chemikaliów
Poprzez wspólne wdrażanie przepisów prawnych UE w zakresie 
substancji chemicznych we współpracy z organami krajowymi i 
Komisją Europejską: 

 Ƚ pomagamy branży spełnić wymogi prawne; 

 Ƚ promujemy bezpieczne stosowanie chemikaliów; 

 Ƚ zajmujemy się chemikaliami wzbudzającymi obawy; oraz 

 Ƚ zapewniamy lepsze informacje na temat chemikaliów.
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