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Împreună cu partenerii noștri,
depunem eforturi pentru utilizarea
sigură a substanțelor chimice
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Viziunea noastră:
Să fim centrul cunoștințelor privind gestionarea
durabilă a substanțelor chimice, care să servească
unei game largi de politici și inițiative globale ale
UE, în beneficiul cetățenilor și al mediului.

Gestionarea durabilă
a substanțelor
chimice prin punerea
în aplicare a
legislației UE

Utilizarea sigură
și durabilă a
substanțelor chimice
de către industrie

Activitatea ECHA se va baza pe informațiile despre
toate substanțele chimice principale utilizate în UE și
înregistrate la ECHA.
Împreună cu statele membre ale UE și cu Comisia
Europeană, ECHA va asigura utilizarea mai sigură a
substanțelor chimice în Europa prin îmbunătățirea bazei
de date, prin diseminarea și verificarea datelor și, la
nevoie, prin adoptarea de măsuri de reglementare.

Identificarea substanțelor care
prezintă motive de îngrijorare și
administrarea riscurilor

Aceste eforturi vor obliga industria să manipuleze și să
utilizeze substanțele chimice în condiții de siguranță
de-a lungul lanțului de aprovizionare, să îmbunătățească
calitatea produselor și să le facă durabile, protejând astfel
cetățenii, lucrătorii și mediul UE.
Pentru a atinge aceste obiective, ECHA se va baza pe
datele, cunoștințele și competențele sale pentru a pune în
practică trei priorități strategice.

Eforturi de investiții în componente care să le
faciliteze
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Prioritatea nr. 1
Identificarea substanțelor care
prezintă motive de îngrijorare și
administrarea riscurilor

Aceasta include o mai bună informare despre viața utilă a
produselor, despre eliminarea deșeurilor, despre reciclare
și despre evaluările expunerii. ECHA își va intensifica, de
asemenea, sprijinul pentru industrie și pentru țările UE ca
să încurajeze înlocuirea substanțelor care prezintă motive
de îngrijorare cu altele mai puțin periculoase.

»» Obiectiv

Prioritatea nr. 3

Accelerarea generării de date și identificării substanțelor
care prezintă motive de îngrijorare.

Gestionarea durabilă a
substanțelor chimice prin punerea
în aplicare a legislației UE

Accelerarea adoptării măsurilor de reglementare privind
substanțele care prezintă motive de îngrijorare.
»» ECHA a primit informații despre toate substanțele
chimice principale de pe piața UE
Cu toate acestea, informațiile obligatorii transmise de
numeroase întreprinderi nu sunt suficiente pentru a
asigura utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor
chimice. Dacă lipsesc informații importante privind
siguranța, ECHA va solicita întreprinderilor să transmită
mai multe date.
Agenția va colabora cu autoritățile naționale și cu Comisia
pentru se concentra asupra substanțelor chimice care
prezintă motive de îngrijorare - acele substanțe care pot
prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
ECHA își va concentra eforturile asupra grupelor de
substanțe pentru a completa datele lipsă, pentru a
accelera procesul de identificare a riscurilor substanțelor
chimice care prezintă motive de îngrijorare și pentru a
suscita reacții mai rapide din partea industriei.

Prioritatea nr. 2
Utilizarea sigură și durabilă a
substanțelor chimice de către
industrie

»» Întreprinderile trebuie să comunice producătorilor,
utilizatorilor, comercianților și consumatorilor
informații despre manipularea în siguranță a
substanțelor chimice de-a lungul lanțului de
aprovizionare.
ECHA ajută întreprinderile să gestioneze substanțele
chimice în condiții de siguranță, depunând totodată eforturi
în direcția durabilității și a inovării, punându-le la dispoziție
instrumente, ghiduri, informații și cele mai bune exemple.
Baza de date cu substanțe chimice, analizele și
instrumentele agenției sunt puse la dispoziție în mod
gratuit pentru întreprinderi, cercetători, asociații ale
industriei și ale consumatorilor.
ECHA se va asigura că industria folosește tot mai mult
instrumentele și formatele disponibile pentru a comunica
de-a lungul lanțului de aprovizionare toate informațiile
privind siguranța substanțelor chimice și substanțele
chimice din produse.

»» ECHA va depune eforturi pentru a-și îmbunătăți
cunoștințele și competențele în sprijinul punerii în
aplicare a legislației UE. În colaborare cu Comisia și
cu țările UE, vom identifica legislația și domeniile de
politică la care poate contribui ECHA.
ECHA se va concentra pe domenii în care poate contribui
în mod semnificativ la asigurarea unui nivel de protecție
mai ridicat și în care să existe sinergii cu cunoștințele și
competențele sale.
Agenția își va consolida capacitățile și instrumentele
digitale pentru gestionarea datelor transmise și
interpretarea acestora pentru a îmbunătăți utilizarea în
condiții de siguranță a substanțelor chimice și deciziile de
reglementare bazate pe dovezi. ECHA va crea sinergii
cu sursele de date din programe internaționale și țări din
afara UE.
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Planul strategic 2019-2023:
https://www.echa.europa.eu/ro/web/guest/
about-us/the-way-we-work/plans-and-reports

ECHA depune eforturi pentru
utilizarea sigură a substanțelor
chimice
Prin punerea în aplicare a legislației UE privind
substanțele chimice în colaborare cu autoritățile naționale
și Comisia, ECHA:
ȽȽ sprijină industria în respectarea obligațiilor de
reglementare;
ȽȽ promovează utilizarea sigură a substanțelor chimice;
ȽȽ abordează substanțele chimice care prezintă motive
de îngrijorare;
ȽȽ furnizează informații despre substanțele chimice.
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Integrarea comunicării eficiente de-a lungul lanțului de
aprovizionare.

Informațiile, cunoștințele și competențele ECHA sprijină
punerea în aplicare a legislației UE.
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