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Vår vision: 
Att vara ett kunskapscentrum för hållbar 
hantering av kemikalier samt finnas som stöd 
inom olika EU-politikområden och globala 
initiativ som gynnar medborgarna och miljön.

Vårt arbete kommer att grundas på information om 
de huvudsakliga kemikalier som används i EU och som 
registrerats hos oss.
I samarbete med EU:s medlemsstater och EU-
kommissionen kommer vi att bana väg för en säkrare 
kemikalieanvändning i Europa genom att förbättra 
underlaget för uppgifterna, sprida och kontrollera dessa 
samt vid behov vidta lagstiftande åtgärder.
Åtgärderna kommer att leda till att industrins hantering 
och användning av kemikalier sker på ett säkert sätt 
längs hela distributionskedjan, samtidigt som företagen 
kan förbättra sina produkters kvalitet och uppnå ökad 
hållbarhet – för att skydda EU:s medborgare, arbetstagare 
och miljön.
För att nå de här målen kommer Echa att ta hjälp av 
insamlade data samt av sina kunskaper och kompetenser 
för att genomföra tre strategiska prioriteringar.

Hållbar 
kemikaliehantering 
genom att omsätta 

EU-lagstiftning i 
praktiken

Säker och hållbar 
kemikalieanvändning 

inom industrin

Identifiering och riskbedömning av 
ämnen som inger betänkligheter

Åtgärder för att investera i möjliggörande komponenter

Tillsammans med våra partner arbetar 
vi för en säker användning av kemikalier
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 » Mål 
En effektiv kommunikation i distributionskedjans alla led 
ska bli kutym.

 » Företagen måste förmedla information om säker 
hantering av kemikalierna i distributionskedjans alla led 
– från tillverkare och användare till återförsäljare och 
konsumenter.

Echa hjälper företagen att hantera kemikalier på ett säkert 
sätt och arbetar samtidigt för en hållbar utveckling och 
innovation genom att bland annat tillhandahålla verktyg, 
vägledning, information och exempel på bästa praxis.
Myndighetens databas om kemikalier och dess 
analyser och verktyg är offentligt tillgängliga och kan 
användas kostnadsfritt av exempelvis företag, forskare, 
branschorganisationer och konsumentorganisationer.
Echa kommer att se till att industrin i allt större 
utsträckning använder de verktyg och format som ställs 
till förfogande för att fullt ut förmedla information 
om kemikaliesäkerhet och kemikalier i produkter i 
distributionskedjans olika led.

Prioriteringsområde 3
Hållbar kemikaliehantering 
genom att omsätta EU-
lagstiftning i praktiken

 » Mål 
Stödja genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning med 
hjälp av den information som Echa förfogar över samt de 
kunskaper och den kompetens som myndigheten har.

 » Echa kommer att arbeta för att utöka sin kunskapsbas 
och kompetens för att stödja genomförandet av 
EU-lagstiftning. I samarbete med kommissionen 
och EU-länderna ska vi identifiera lagstiftnings- och 
politikområden där vi kan bidra.

Vi kommer att fokusera på områden där vi på ett 
betydande sätt kan bidra till att säkerställa ett bättre 
skydd och där synergieffekter uppstår inom ramen för vår 
nuvarande kunskap och kompetens. 
Echa kommer att använda sig av sin kompetens och sina 
digitala verktyg för att hantera och tolka inlämnade data, 
med målet att göra användningen av kemikalier säkrare 
och bidra till att evidensbaserade lagstiftningsbeslut kan 
fattas. Vi kommer att skapa synergieffekter med hjälp av 
datakällor från internationella program och länder utanför 
EU.
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Prioriteringsområde 2
Säker och hållbar 
kemikalieanvändning av 
industrin

Prioriteringsområde 1
Identifiera ämnen som inger 
betänkligheter och hantera risker

 » Mål 
Påskynda datagenereringen och identifieringen av ämnen 
som inger betänkligheter.
Påskynda lagstiftningsåtgärder för ämnen som inger 
betänkligheter.

 » Echa har samlat information om alla huvudsakliga 
kemikalier som förekommer på EU-marknaden

För att kunna garantera att de används på ett säkert 
sätt krävs det dock att många företag blir bättre på att 
lämna utförlig information om sina kemikalier. Om viktig 
säkerhetsinformation saknas kommer Echa att begära 
kompletterande uppgifter. 
Kemikaliemyndigheten kommer att arbeta tillsammans 
med de nationella myndigheterna och kommissionen för 
att kartlägga de kemikalier som inger betänkligheter – 
dvs. dem som sannolikt utgör en risk för människors hälsa 
eller miljön. 
Echa kommer också att rikta sina insatser på vissa 
ämnesgrupper för att fylla igen dataluckor, påskynda 
arbetet med att identifiera riskerna med de kemikalier 
som inger betänkligheter och få fram snabbare 
svarsåtgärder från industrin.

I detta ingår att ge bättre information om produkternas 
livslängd, avfallshantering, återvinning och 
exponeringsbedömningar. Echa kommer också att öka sitt 
stöd till industrin och till EU-länderna för att uppmuntra 
till att kemikalier som inger betänkligheter ersätts med 
mindre farliga alternativ.
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Echa – för en säker användning 
av kemikalier
I samarbete med nationella myndigheter och 
kommissionen tillämpar Echa EU:s kemikalielagstiftning 
för att 

 Ƚ hjälpa företagen att uppfylla lagkraven, 

 Ƚ  främja en säker användning av kemikalier, 

 Ƚ hantera kemikalier som inger betänkligheter och 

 Ƚ sprida information om kemikalier.


