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Az Igazgatótanács előszava
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) legmagasabb szintű döntéshozó testületeként az
Igazgatótanács volt annak első működő testülete, amely az ügyvezető igazgatóval és a kezdetben
kisszámú munkatárssal együtt, elkezdte felépíteni az Ügynökséget, közvetlenül a 2007. június elsejei
alapítás után.
A REACH rendelet a legnagyobb jogalkotási projekt, amelyet az Európai Unió az utóbbi években
elfogadott, és egyben a legambiciózusabb, vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabály az egész világon.
Célja, hogy foglalkozzon az Európai Unió korábbi, vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályainak számos
komoly hiányosságával, különösképpen azzal, hogy az EU-ban forgalomban lévő vegyi anyagok
többsége tekintetében nincs információ az emberi egészségre és környezetre vonatkozó kockázatokról,
továbbá orvosolni kívánja a korábbi rendszer lassúságát a veszélyesnek minősített anyagok kezelésével
kapcsolatban.
A vegyi anyagok valódi haszonnal bírnak mindennapi életünkben. Azonban néhány vegyi anyag
súlyosan károsíthatja az emberi egészséget és/vagy a környezetet. A REACH a veszélyes anyagok
potenciális káros hatásának megértése és az ezen anyagok használatával összefüggő kockázatok
kezelése tekintetében a vegyi anyagok forgalmazóit teszi felelőssé. A REACH célja továbbá, hogy
innovációra ösztönző kezdeményezések létrehozásával, valamint a korábbi, nem egységes jogalkotási
rendszerből adódó belső piaci torzulások megszüntetésével fokozza az EU vegyiparának
versenyképességét.
A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy a REACH végrehajtása kihívást jelentő feladat, nem csak az
érintett vállalatoknak, hanem az új rendszer lelkét képező ECHA-nak is. Az, hogy képesek lesznek-e
életet lehelni a REACH műveletekbe, főleg az Ügynökség munkájának minőségén és hatékonyságán
múlik majd, amely nagyban függ az Ügynökség saját működési folyamataitól, informatikai
rendszereitől, valamint a vállalatok és a tagállamok számára biztosított tanácsadástól és
segítségnyújtástól. Az Ügynökség alapítása óta eltelt másfél év tapasztalatai alapján az igazgatótanács
bízik abban, hogy az ECHA megfelel ezeknek a magas elvárásoknak. A REACH sikeres végrehajtása
egyértelműen az ECHA és az európai tagállamok illetékes hatóságai, valamint az európai intézmények,
és mindenek felett a Bizottság és az Európai Parlament közötti erős kapcsolatokon és szoros
együttműködésen múlik majd.
Az ECHA munkájának biztos tudományos megítélésen és szabályozási kiválóságon kell alapulnia,
továbbá egyesítenie kell a legjobb tudományos és technikai szaktudást annak érdekében, hogy a vegyi
anyagokkal kapcsolatos folyamatosan növekvő mennyiségű, jó minőségű adatot hasznosítani tudják.
Ugyanakkor, az Ügynökségnek teljesen függetlenül kell működnie. Csak így biztosíthatja, hogy
szakvéleményei és döntései objektív alapokon nyugodjanak, valamint, hogy több innovatív anyag és
technológia jöjjön létre, amelyek kiválthatják azon anyagokat vagy azon anyagok felhasználását,
amelyek a legnagyobb veszélyt jelentik az emberre vagy a környezetre.

4/32 oldal

Az ügyvezető igazgató összefoglalója
Ez a dokumentum az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2009 és 2012 közötti időszakra
vonatkozó első, többéves munkaprogramját határozza meg. Minden év októberének végére, az ECHA
Igazgatótanácsa felül fogja vizsgálni ezt a programot, és ezzel egy időben elfogadja az Ügynökség
következő évi munkaprogramját, amely a következő évre vonatkozó részletesebb információkat
tartalmazza.
Az első többéves munkaprogramot úgy állították össze, hogy az meghatározza az ECHA műszaki és
tudományos feladatait, valamint célkitűzéseit az elkövetkező évekre. Érthető háttérmagyarázatokkal
szolgál továbbá a gyakran igen bonyolult REACH eljárásokkal kapcsolatban. Reméljük, hogy ezáltal a
program könnyebben hozzáférhetővé válik és így jobban átlátható lesz a nem REACH szakértők
számára is. Az első fejezet az ECHA koncepciójával, küldetésével és értékeivel foglalkozik, amelyeket
az Ügynökség munkatársaival szoros együttműködésben dolgoztak ki, továbbá lefedi az ECHA
működési tevékenységének első fázisára vonatkozó átfogó célkitűzéseket. Ezt követi az Ügynökség
elkövetkezendő évek során folytatott, operatív és adminisztratív munkájának és a REACH
folyamatokban játszott szerepének áttekintése. A mellékletek áttekintik a 2009 és 2012 közötti időszak
ECHA erőforrásait és a REACH legfontosabb mérföldköveit.
Az ECHA-nak nagyon gyorsan kellett fejlődnie és ezzel egyidejűleg számos kihívást kellett leküzdenie a
2007 júniusában történt megalapítása óta annak érdekében, hogy megoldja azt a számos operatív és
adminisztratív feladatot, amellyel csak 12 hónappal később kellett szembenéznie.
Az Ügynökség mintegy két hónappal azelőtt kezdte meg működését, mielőtt az Igazgatótanács elfogadta
volna ezt a dokumentumot. Ennek eredményeképpen, a program feladatainak leírása és a benne lévő
feltételezések számos bizonytalanságot hordoznak. Éppen ezért megfogalmazásuk eléggé általános, így
a későbbi kiadásokban korrekciót igényelhetnek.
Az ECHA ügyvezető igazgatójaként sok pozitív visszajelzést kaptam az Ügynökség páratlanul rövid idő
alatt történő felállításával, és a REACH műveletek 2008. június 1-jei elindításával kapcsolatban. A
REACH működtetéséhez szükséges valódi kihívások azonban még előttünk állnak. A 2009-től 2012-ig
terjedő időszak nagyon fontos lesz az ECHA szempontjából, mivel be kell fejeznünk és meg kell
szilárdítanunk munkafolyamat-leírásainkat és vezetőségünk kialakítását annak érdekében, hogy
megoldjuk az első, 2010-ben esedékes regisztrációs határidővel járó megnövekedett munkaterheléssel
összefüggő feladatokat, továbbá, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési
eljárásai hitelt érdemlően induljanak el. Ugyanakkor az ECHA-nak maximálisan támogatnia kell a
vegyipart a REACH végrehajtásában, ezzel segítve az európai székhelyű vállalatok versenyképesség
terén várt fejlődését.
A korábbi, vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokkal összehasonlítva a REACH a terület
szereplőinek szélesebb skálájára van hatással, és szükségessé teszi az ipar, valamint a hatóságok
szemléletváltását is. Az új rendszer sikeres végrehajtásával kapcsolatban az ECHA függ az intézményi
partnereivel, az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és a tagállamok hatóságaival, valamint
az érintett felekkel és a különböző érdekcsoportokkal kialakított, bizalomra épülő együttműködéstől.
Éppen ezért, nagyra értékelnénk az Ön visszajelzését a Többéves munkaprogrammal kapcsolatban,
amelyet az Ügynökség honlapján, a www.echa.eu címen fogunk közzétenni. Örömmel vesszük a témával
kapcsolatos véleményét.
Őszintén remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak fogja találni az ECHA első többéves
munkaprogramját.

Geert Dancet
ügyvezető igazgató
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1

Bevezető

A 2007. június 1-jén alapított Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az Európai Unió új, vegyi
anyagokkal összefüggő szabályozási rendszerének központi eleme, amelyet a vegyi anyagok
regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben1 hoztak létre. 2008 végére a REACH kiegészül az anyagok és
keverékek osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló, nemrégiben elfogadott rendelettel
(CLP rendelet2) Európai rendeletként, ezek a jogalkotási aktusok valamennyi tagállamban közvetlenül
alkalmazandók, a nemzeti jogba történő külön átültetési kötelezettség nélkül. A REACH rendszer célja,
hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, támogassa az állatkísérleteket
helyettesítő alternatív módszerek terjedését a vegyi anyagok veszélyeinek értékelésével kapcsolatban,
valamint elősegítse az anyagok szabad áramlását az egységes piacon, továbbá fokozza a
versenyképességet és az innovációt.
Gyakorlati értelemben az új rendszertől azt várják, hogy csökkentse az európai piacon 1981 előtt
forgalomba hozott vegyi anyagokra vonatkozó ismeretek hiányát, felgyorsítsa a biztonságos és
innovatív vegyi anyagok forgalomba hozatalát, hatékonyabbá tegye ezeknek az anyagoknak a
kockázatkezelését, különösen azáltal, hogy a kockázatok azonosításának és ellenőrzésének terhét a
hatóságok felől a vállalatok irányába tolja el.
A REACH sikeres végrehajtásához szükséges egy jól működő Ügynökség, amely képes független,
magas színvonalú, tudományosan megalapozott véleményeket formálni szigorú jogszabályi határidőkön
belül, valamint képes biztosítani azt, hogy a jogszabályok operatív aspektusai zökkenőmentesen
működjenek. Ugyanakkor, a REACH hatékony működése az ECHA intézményi partnereitől, különösen
az EU tagállamaitól és az Európai Bizottságtól is függ. A REACH rendszer hitelességét már a
kezdetektől az fogja például meghatározni, hogy elegendő erőforrást biztosítanak-e a programhoz és,
hogy a végrehajtási politika hatékony és méltányos lesz-e. Továbbá, mivel ECHA felelős az Európai
Bizottság számára készülő véleménytervezetek elkészítéséért, a sikeres végrehajtás ezeknek a
folyamatoknak az Európai Bizottság és/vagy a tagállamok által történő elindításától és megfelelő
nyomon követésétől függ majd.
2

Az Európai Vegyianyag-ügynökség a 2009-2012-es időszakban

2.1 Az ECHA küldetése
Az ECHA küldetése, hogy a REACH közösségi szintű következetes végrehajtásának érdekében a
szükséges tevékenységek kivitelezésével, illetve koordinálásával kezelje az összes REACH feladatot,
valamint hogy a tagállamokat és az európai intézményeket a vegyi anyagok használatának biztonsági és
társadalmi-gazdasági aspektusaival kapcsolatos kérdések tekintetében a lehető legjobb tudományos
tanácsokkal lássa el. Ez a döntéshozatali folyamat hitelességének biztosításával érhető el, amely a
legjobb tudományos, műszaki és szabályozói kapacitásokat használja, valamint függetlenül, hatékony,
átlátható és következetes módon működik.
Az ECHA segít elérni a REACH céljait, és ezáltal a magas szintű egészség- és környezetvédelem
biztosítását, ugyanakkor ösztönzi az innovációt és a versenyképességet. Az Ügynökség alapító rendelete
1

1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet vagy REACH)
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésről és csomagolásáról szóló CLP rendeletet előreláthatólag
2008 második felében fogadja el az Európai Parlament és Tanács, és kihirdetése 2008 végére várható. Az EU-ban
ez a rendelet fogja végrehajtani az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa által elfogadott, a veszélyes
anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozó, a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére
vonatkozó globálisan harmonizált rendszer (GHS) néven ismert nemzetközi kritériumokat. A rendelet a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvet 2015. június 1-i hatállyal hatályon kívül helyezi.
2
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a következőről rendelkezik. „Az Ügynökség központi szerepet tölt be a vegyi anyagokról szóló
jogszabályok, valamint a döntéshozatali folyamatok és tudományos alapjuk hitelességének az érdekeltek
körében és a széles nyilvánosság előtt történő biztosításában. Az Ügynökség kulcsszerepet játszik
továbbá az e rendelethez kapcsolódó tájékoztatás összehangolásában és a rendelet végrehajtásában.
Ezért elengedhetetlen, hogy a közösségi intézmények, a tagállamok, a széles nyilvánosság és az érdekelt
felek bizalmat tápláljanak az Ügynökség iránt. Emiatt létfontosságú az Ügynökség függetlenségének,
magas szintű tudományos, technikai és szabályozói kapacitásainak, valamint átláthatóságának és
hatékonyságának biztosítása.”3
Ezért az ECHA fő célja, hogy a REACH keretein belül biztosítsa a hiteles és biztonságos döntéshozatali
folyamatot. Ahhoz, hogy az ECHA képes legyen ezt elérni, az alábbi fő előfeltételeknek kell
teljesülniük:
•
•
•
•
•
•

függetlenség;
jelentős tudományos kapacitás megteremtése;
jelentős technikai kapacitás megteremtése;
jelentős szabályozói kapacitás megteremtése;
átlátható működés;
hatékony működés;

A REACH fő feladatainak egyike a kémiai anyagok regisztrációs folyamatának kezelése. Várhatóan a
vegyi anyagokról ily módon gyűjtött információ sokkal teljesebb és jobb minőségű lesz a korábban
elérhető adatokhoz képest. Az ECHA kulcsszerepet játszik abban, biztosítva így a gyűjtött adatok
magas minőségét, hogy az ilyen információk értékelése valamint a regisztrációt kérelmezőktől a további
információk kérésére vonatkozó döntések következetesek legyenek. Továbbá, az ECHA kezeli a
regisztráció alóli mentesítés folyamatát, amely a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés
(PPORD) céljait szolgálja.
Bizottságain keresztül az ECHA véleményeket ad az Európai Bizottság számára a különös aggodalomra
okot adó anyagok engedélykérelmeivel kapcsolatban és javaslatokat tesz olyan anyagok gyártásának,
behozatalának és/vagy használatának korlátozására, amelyek kockázataival másképpen nem
foglalkoznak a REACH folyamatok.
Az ECHA egy jegyzéket hoz létre az EU-ban gyártott vagy az EU piacán forgalmazott veszélyes vegyi
anyagok osztályozására és címkézésre, valamint vannak feladatai az osztályozások harmonizációjával
kapcsolatban is. A vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLR rendelet) e tekintetben az ECHA-ra további
kötelezettségeket is ró. Az ECHA-nak segítséget kell nyújtani a regisztrációt kérelmezők, a tagállamok
és az Európai Bizottság számára a REACH végrehajtása tekintetében, továbbá fontos feladatai vannak
az állatkísérletek szükségességének csökkentésében is.
Az ECHA további feladatokat is kaphat. További feladatokkal történő megbízáskor azonban számításba
kell venni a REACH és a CLP rendeletekben meghatározott, széles tevékenységi kört és a szigorú
határidőket, amelyeknek az ECHA elsősorban köteles megfelelni.

3

A REACH rendelet preambulumának 95. bekezdése
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2.2 Az ECHA jövőre vonatkozó elképzelése
Az ECHA jövőre vonatkozó elképzelése, hogy az ipari vegyi anyagok biztonságával kapcsolatos
bármely kérdés nemzetközileg elismert, elsőszámú Ügynökségévé, valamint a vegyi anyagok
tekintetében, megbízható, jó minőségű információforrássá váljon. Az ECHA megbízható, hatékony és
átlátható szabályozó hatóság lesz és a legmodernebb adminisztratív gyakorlat és személyzeti politika
alkalmazásával vonzani fogja a magasan motivált és tehetséges munkatársakat. Az iparnak úgy kell az
ECHA-ra tekintenie, mint egy megbízható partnerre, aki szükség esetén tanácsokkal és segítséggel
szolgál.
Rövidtávon az ECHA tisztességes közvetítő módjára fog tevékenykedni a REACH rendelet által érintett
érdekelt felek között. Vegyi anyagokkal kapcsolatos útmutatást ad a gyártók, importőrök és
felhasználók részére azért, hogy azok megfelelhessenek kötelezettségeiknek, továbbá a vegyi anyagok
tekintetében az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a tagállamok, az ipar és a lakosság számára
egy hatékony tájékoztatási központtá kíván fejlődni. Kiemelt prioritást fog élvezni a tagállamok
illetékes hatóságaival való hatékony kommunikáció és együttműködés kidolgozása, lehetővé téve
ezáltal azok magas szintű tudományos és műszaki erőforrásainak kihasználását. Egy másik, alapvető
aspektus az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal való szoros kapcsolat és rendszeres
párbeszéd biztosítása.
Hosszú távon az ECHA célja, hogy az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozási rendszere
referenciaként szolgáljon más kormányok számára. Az Ügynökség nemzetközi kulcsszereplővé válik,
mivel adatbázisai várhatóan több információt fognak tartalmazni, mint bármelyik más, vele
összehasonlítható szabályozó testületé a világon. A folyamatosan növekvő mennyiségű, a vegyi
anyagok lényegi és veszélyes tulajdonságával, valamint a felhasználásukkal kapcsolatos, birtokában
lévő adatok minőségéért garanciát vállal majd, továbbá ezt az információt a lehető legkönnyebben
hozzáférhetővé teszi, miközben szem előtt tartja néhány információ bizalmas jellegét. Ebbe a
kommunikációs eljárásba beletartozhat például olyan információterjesztési módok kialakítása, mely
képes a vegyi anyagokkal kapcsolatos, a lakosság számára is érthető információ lakossághoz történő
eljuttatására.
Jogi keretein belül az ECHA nagymértékben hozzájárul majd az Európai Közösség nemzetközi
kötelezettségvállalásaihoz is.
Ezen kívül, a REACH-ből fakadó kutatási igények megfelelő kommunikációja és a tudományos
közösségtől érkező információk naprakészségének biztosítása érdekében az Ügynökség különös
figyelmet fordít majd arra, hogy a tudományos információk kutatás céljából hozzáférhetők legyenek,
valamint, hogy jól működő információs csatornákat építsen ki a tudományos közösséggel.
2.3 Az ECHA értékei
Modern közigazgatási szervezetként, az ECHA értékei az átláthatóság, pártatlanság, elszámoltathatóság
és hatékonyság. Az Ügynökség biztonságosan, professzionálisan és tudományos alapokon fogja kezelni
a REACH műveleteket. Ez azt mutatja, hogy az ECHA értéke a külső érdekeltségektől való
függetlensége, miközben szorosan együttműködik minden érdekelt féllel, az európai intézményekkel és
a tagállamokkal. Az Ügynökség az egyenlő esélyek és a környezetbarátság céltudatos politikáját kívánja
folytatni.
Az alapelvek az ECHA belső szabályzatában és eljárásaiban vannak lefektetve, beleértve Az
Igazgatótanács, a Bizottságok és a Fórum eljárási szabályzatát, az ECHA magatartási kódexét, az
ECHA kommunikációs stratégiáját és az ECHA átláthatóságra vonatkozó szabályait. A REACH
rendelettel érintett valamennyi szereplő számára biztosítani kell az információkhoz és a
segítségnyújtáshoz való egyenlő feltételekkel történő hozzáférést. Az Ügynökség a REACH-csel
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kapcsolatos kommunikáció és végrehajtásának támogatása tekintetében különös figyelmet fordít a kkvkra.
Az Európai Unió testületeként, az ECHA egy magas színvonalú, modern közszolgálati ügynökségnek
tekinti magát. Szeretné, ha vonzó munkahelyként és olyan kiváló munkaadóként tekintenének rá, amely
törődik alkalmazottainak jólétével.
2.4 Az ECHA átfogó célkitűzései a 2009 és 2012 közötti időszakban
Az ECHA számos átfogó célkitűzést nevezett meg, amelyek működésének első éveiben zajló
tevékenységeinek sikerességét meghatározzák. Ezek a célkitűzések finomításra és kiegészítésre kerültek
részletesebb elsődleges célokkal, amelyek az alábbi szakaszok elején találhatók.
Ezeket az átfogó célkitűzéseket az ECHA jogkörén belül kell szemlélni. A REACH rendelet által
meghatározott szakaszok és mérföldkövek a 2009-2012-es időszakra vonatkozó áttekintése az ezen
többéves munkaprogramhoz csatolt mellékletben található (1. melléklet).
Átfogó célkitűzések a 2009 és 2012 közötti időszakban:

-

A legfontosabb célkitűzés a REACH működtetése és az ECHA jogkörébe utalt feladatok
ellátása, minden REACH folyamatra és a nemrégiben elfogadott CLR rendeletből eredő
feladatokra vonatkozóan hatékony és átlátható eljárások kellő időben történő végrehajtásával.

-

Az átfogó célkitűzések közé tartozik az ECHA azon erőfeszítése, hogy a REACH és CLP
műveletekkel kapcsolatban elnyerje és megőrizze minden érintett fél bizalmát, különösen
azzal, hogy következetes, jó minőségű, tudományos alapokon nyugvó döntéseket és
véleményeket formál, továbbá a lehető legjobb útmutatást, tanácsadást és segítséget nyújtja
minden érintett fél számára.

-

Az ECHA hitelt érdemlően kezdi meg az értékelési és engedélyezési eljárásokat, beleértve a
különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) "jelöltlistájának" folyamatos frissítését is.

-

Az ECHA a REACH végrehajtásának részeként segíteni fog a vegyi anyagok veszélyeinek
értékelésével kapcsolatos alternatív vizsgálati módszerek és a nem-kísérleti megközelítések
támogatásában. A vizsgálatokkal és a szükséges információval kapcsolatos döntéseknél az
ECHA az elfogadott módszerekre fog koncentrálni, amely biztosítja a veszélyre vonatkozó
megfelelő információ hozzáférhetőségét, miközben elősegíti az állatkísérletek számának
minimalizálását.

-

Az ECHA biztosítja a szükséges tudományos informatikai eszközökhöz megfelelő időben
történő hozzáférést, azok továbbfejlesztését és nemzetközi elfogadását.

-

Az ECHA hatékonyan és proaktívan fogja használni folyamatosan növekvő adatbázisait és elő
fogja segíteni a lakosság hozzáférését a vegyi anyagok teljes életciklusára vonatkozó
információkhoz, figyelembe véve az érintett felek jogszerű, a kérdéses információk
bizalmasságára vonatkozó aggályait.

-

A REACH rendelet által előírt jelentési kötelezettségek teljesítése és folyamatos tökéletesítése,
továbbá a vonatkozó közösségi jogszabályokkal való lehetséges szinergiák értékelése érdekében
az ECHA ellenőrizni fogja saját teljesítményét.

-

A Fórumon keresztül az ECHA a REACH hatékony végrehajtásához is hozzá fog járulni.

-

Az ECHA magasan képzett személyzet kellő időben történő felvételével és átfogó képzésekkel
fogja biztosítani, hogy megfelelő humán erőforrás álljon rendelkezésre faladatainak
végrehajtásához.
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3

Műveleti tevékenységek – A REACH folyamatok végrehajtása

3.1 Regisztráció, előzetes regisztráció és adatmegosztás
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Annak biztosítása, hogy a vállalatok a lehető leghatékonyabb módon képesek legyenek eleget
tenni regisztrációs kötelezettségeiknek annak érdekében, hogy megteremtsék a további
munka, például az értékelés alapját.
- Az előzetesen regisztrált anyagok listájának időre, 2009. január 1-ig történő közzé tétele.
- Az első regisztrációs határidő miatt várhatóan megnövekedő munkaterheléssel járó feladatok
kezelése.
- A továbbfelhasználók előzetes regisztráción át nem esett anyagokkal kapcsolatos
bejelentéseinek feldolgozása.
Bár a regisztráció, az előzetes regisztráció és az adatmegosztás nagyon szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, mégis két különböző részre, egyrészt „előzetes regisztráció” és „adatmegosztás” részre,
másrészt „regisztráció” részre oszthatók. Az első két folyamat előkészítő tevékenység a bevezetett
anyagok későbbi regisztrációjához. A nem bevezetett anyagok regisztrációja 2008. június 1-én
megkezdődött, míg a bevezetett anyagok regisztrációja később kerül sorra.
3.1.1 Regisztráció
Egy fontos változás az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos előző jogszabályaihoz képest, hogy a
REACH értelmében, a kockázatkezelés felelőssége azon vállalaté, amelyik a kérdéses anyag
gyártásával, importjával, forgalomba hozatalával vagy foglalkozásszerű tevékenység során történő
felhasználásával foglalkozik. A regisztrációs rendelkezések megkövetelik, hogy a gyártónként vagy
importőrönként évente 1 tonnát vagy annál nagyobb mennyiséget gyártó, illetve importáló gyártók és
importőrök telephelyeiken megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket valósítsanak meg és ajánljanak
vevőiknek. Ezek olyan vegyi biztonsági értékelésen kell, hogy alapuljanak, amelyet a kérdéses anyag
lényegi tulajdonságaira vonatkozó, az előállítás vagy importálás mennyiségétől függő mértékű
információ felhasználásával szükséges elvégezni, ha a gyártott vagy importált mennyiség eléri az
évenkénti 10 tonnát. Ezt az információt egy regisztrációs dokumentációban kell összeállítani és
benyújtani az ECHA-hoz.
Bizonyos körülmények között, olyan árucikkek gyártóinak és importőrjeinek is be kell nyújtaniuk a
regisztrációs dokumentációt, amely árucikkekben lévő anyag mennyisége gyártónként és
importőrönként meghaladja az évenkénti 1 tonnát. Ez a kötelezettség különösen érvényes azokra az
anyagokra, amelyeket szándékosan a környezetbe kívánnak juttatni. Az ECHA szintén kérheti a
regisztrációt, ha az anyag mennyisége a kérdéses árucikkben gyártónként vagy importőrönként évente
1 tonnánál magasabb, és okkal feltételezhető, hogy az anyag az árucikkből a környezetbe kerül és
ezáltal potenciális kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre4. Az ECHA-nak fel kell
dolgoznia továbbá az átmeneti regisztrációs mentességgel kapcsolatos bejelentéseket, amelyek termékés folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) során használt anyagokra vonatkoznak.
A regisztráció benyújtási határideje az anyagnak a korábbi, vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok
szerinti státuszától függ. A REACH rendelet egy átmeneti rendszert teremt azon anyagok számára,
amelyeket bizonyos feltételek mellett már gyártottak, importáltak vagy forgalomba hoztak mielőtt a
rendelet 2007. június 1-én hatályba lépett volna, és amelyeket nem kellett bejelenteni az előző
jogszabályok értelmében5. Ezek az anyagok „bevezetett anyagok” néven ismertek, és regisztrációjuk
későbbi határidőkhöz kötött (2010-ben, 2013-ban és 2018-ban). A határidő a gyártott vagy importált
mennyiségtől és a specifikus veszélyességi tulajdonságoktól függ.
4

2011. június 1-től kezdődően minden gyártónak és importőrnek kötelessége értesíteni az ECHA-t, ha az általuk gyártott,
illetve importált árucikkben a „jelöltlistán” szereplő, bizonyos határérték feletti SVHC van jelen.
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Az átmeneti rendszerből eredő előnyök kihasználása érdekében a bevezetett anyagokat először
előzetesen regisztrálni kell. Minden olyan anyag, amelyik nem felel meg a „bevezetett anyag” jogi
fogalom-meghatározásnak, új anyagként („nem bevezetett anyagok”) kezelendő és gyártása, importja
és forgalomba hozatala nem lehetséges a regisztrációs dokumentáció sikeres benyújtása nélkül.
Az ECHA a nem bevezetett anyagokra vonatkozóan az első pár évben évente körülbelül 200 – 400
regisztráció fogadásához szükséges erőforrást biztosított. A bevezetett anyagok korai regisztrációja
kezdetben a dokumentációk csak relatíve kis hányadát fogja kitenni, ám a benyújtások száma
várhatóan jelentősen megnő az első, bevezetett anyagokkal kapcsolatos 2010-es határidő közeledtével.
Várhatóan 2010-ben körülbelül 20000 regisztrációs dokumentáció érkezik az ECHA-hoz (beleértve a
több regisztrációt-kérelmező által közösen benyújtott dokumentációkat is). Hasonló forgalom-alakulás
várható a bevezetett anyagokkal kapcsolatos további határidők alkalmával is.
3.1.2

Felkészülés a regisztrációra és az adatmegosztásra

Az előzetes regisztrációhoz, amely 2008. június 1. és december 1. között történik, szükséges, hogy a
gyártók, importőrök egy bizonyos, korlátozott mennyiségű információt biztosítsanak a regisztrálni
kívánt, bevezetett anyagról (nincs adat, nincs piac), annak érdekében, hogy jogosultak legyenek a
regisztrációra vonatkozó átmeneti rendelkezésekből származó előnyök kihasználására. Az előzetes
regisztráció az anyaginformációs cserefórumok (SIEF) megalakulásának kezdőlépése, ahol azok a
gyártók és importőrök cserélhetnek információt és készíthetik el közösen a regisztrációra benyújtandó
információcsomagot, akik előzetes regisztrációt végeztek.
Az előzetes regisztráció egy fontos lépés az ECHA számára is. 2009. január 1-jéig, amikor is egy
hónap már eltelt az előzetes regisztrációs időszak végét követően, az ECHA-nak a saját honlapján kell
közzétennie az összes előzetesen regisztrált anyagot. Ez a lista tartalmazni fogja az anyag nevét, az
anyag EINECS- és CAS- számát, amennyiben rendelkezésre áll, az első tervezett regisztrációs
határidőt és a hasonló anyagok neveit, amelyeket a hiányzó adatok pótlásához potenciálisan
használhatnak a kereszthivatkozáson (read-across), a vegytani kategóriákba soroláson (grouping) és a
mennyiségi szerkezet-aktivitási összefüggéseken (QSARs) alapuló módszerek segítségével. Ez a lista,
amely az összes létező, gyártónként vagy importőrönként évente legalább 1 tonna mennyiségű, a
Közösségben gyártott, vagy oda importált anyag jegyzékét képezi ezért fontos információforrás és
értékes tervezőeszköz a regisztrációval és a potenciális értékeléssel kapcsolatos munka tekintetében.
Azoknak az anyagoknak a gyártása, importja, vagy forgalomba hozatala tilos, amelyek nem estek át
előzetes vagy teljes regisztráción, és így nem lesznek elérhetők a továbbfelhasználók számára. Annak
érdekében, hogy az üzletmenet zökkenőmentes legyen, a továbbfelhasználók értesíthetik az ECHA-t,
ha egy anyag nincs a listán. Ilyen esetekben az ECHA a honlapján közzéteszi az anyag nevét és
kérésre megadja egy potenciális regisztrálónak a továbbfelhasználó elérhetőségét. Az ezzel
kapcsolatos munkaterhelés főként 2009-ben várható.
Az ECHA-nak foglalkoznia kell a „késői” előzetes regisztrációkkal is, amelyeket olyan gyártók és
importőrök nyújtanak be, akik a bevezetett anyagot első ízben gyártják, vagy importálják évente
legalább 1 tonna mennyiségben és ezért az előzetes regisztrációt 2008. december 1. után is
benyújthatják. Az ECHA el fogja fogadni az ilyen „késői” előzetes regisztrációs kérelmeket a végső
benyújtási határidőt megelőző egy évig (2017. június 1.), és ezek beérkezésének megfelelően fogja
frissíteni az előzetesen regisztrált anyagok listáját.
Az anyaginformációs cserefórumok (SIEF) fő célja az adatok megosztása, a költségek csökkentése és
az állatkísérletek többszöri elvégzésének megelőzése, valamint az anyagok egységes osztályozásának
és címkézésének elősegítése érdekében. A SIEF-ek az ECHA közreműködése nélkül jönnek majd
létre. Ugyanakkor, a folyamat elősegítésére az ECHA létrehozott és a jövőben is üzemeltet és fenntart
egy informatikai rendszert, ahol az ugyanazon bevezetett anyag potenciális regisztrálását kérelmezők
és regisztrálását már kérelmezők egymás kapcsolattartási adatait biztonságos „pre-SIEF”
11/32 oldal

weboldalakon találhatják meg. Az előzetesen regisztrált anyagok listájának közzététele után a kérdéses
anyagokkal kapcsolatos információt birtokló harmadik felek felfedhetik magukat a megfelelő preSIEF weboldalakon, ha szándékukban áll adatokat megosztani az illető anyagról. Az ECHA mindent
meg fog tenni azért, hogy a biocid és növényvédő termékekben előforduló, más EU jogszabályi
kereteken belül engedélyezett hatóanyagokra vonatkozó kapcsolattartási adatok is megtalálhatók
legyenek a vonatkozó pre-SIEF weboldalakon. A nem előzetesen regisztrált, nem bevezetett és
bevezetett anyagok esetében az ECHA számára az adatmegosztás elősegítését egy regisztráció előtti
lekérdezési folyamat fogja lehetővé tenni.
Amennyiben a vizsgálati adatok megosztásával kapcsolatban nem érhető el megegyezés, az ECHA
bizonyos esetekben döntést hoz, vagy engedélyezi a már benyújtott információkra történő hivatkozást.
Ha nem nyújtottak be adatot, akkor az ECHA eldönti, hogy a kísérleteket egy másik potenciális
regisztrációt kérelmezőnek meg kell-e ismételnie. Az ehhez hasonló nézeteltérések száma a SIEF-ben
várhatóan 2010-ben, az első regisztrációs határidő előtti hónapokban lesz a legmagasabb.
3.2 Értékelés
A legfontosabb célok a 2009-2012 közötti időszakban
- A döntések hatékonyságának és a következetességének biztosítása, és ahol szükséges, az
értékeléssel valamint a megfelelőségi ellenőrzésekkel kapcsolatos műveleti folyamatok és
műszaki-tudományos kritériumok finomítása,
- A lehető legtöbb regisztrációs dokumentáció megfelelőségi vizsgálatának elvégzése a
regisztrációs dokumentációk nagy hullámának 2010-es érkezésére való felkészülés érdekében.
Szoros kommunikációs csatornák kiépítése az iparral annak érdekében, hogy ezekben a
dokumentációkban helyes információk szerepeljenek.
Az értékelési folyamat két összefüggő feladatból áll: a dokumentáció értékéléséből és az anyag
értékeléséből.
3.2.1 Dokumentációk értékelése
A dokumentációk értékelése az ECHA egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata a dokumentációk
nagy száma és az egyes dokumentációkban található információmennyiség miatt, továbbá azért, mivel
az értékelés nagyfokú tudományos és technikai felkészültséget igényel. Az elkövetkező néhány év
egyik fő célkitűzése, hogy megteremtse ahhoz a munkához szükséges kapacitást, amely a
nagymennyiségű vegyi anyagok regisztrálására vonatkozó, 2010. decemberi határidő után következik
majd. A nagymennyiségű vegyi anyagok értékelése általában véve a legbonyolultabb, mivel
felhasználási körük széles és az adatbázisaik meglehetősen eltérőek. A 2009-2010-es időszakban az
ezen anyagok értékelése kapcsán felmerülő kihívások teljesítéséhez szükséges kapacitások és
tudományos felkészültség kialakítása lesz a középpontban.
Továbbá, a 2009-2010-es időszakban várhatóan a REACH végrehajtásához szükséges eljárások és
eszközök további tesztelést és finomítást igényelnek majd. A dokumentációk értékelését az ECHA
végzi, amelybe beletartozik a vizsgálati javaslatok áttanulmányozása és a megfelelőségi ellenőrzés is.
A vizsgálati javaslatok értékelése
A vizsgálati javaslatok értékelésének célja annak biztosítása, hogy a javaslatok megfeleljenek a
REACH rendelet a regisztrációs dokumentáció megfelelőségére vonatkozó mellékleteinek (IX, X és
XI). Ez segít megelőzni a szükségtelen állatkísérleteket és kiadásokat. Az ECHA-nak értékelnie kell
minden, bármilyen további, elvégzendő vizsgálattal kapcsolatos javaslatot (ez kötelező a rendelet IX.
és X. mellékletében található vizsgálatok esetén) annak biztosítására, hogy a javasolt vizsgálatok
megbízható és megfelelő adatokat eredményezzenek, továbbá, hogy minden, az adott anyag veszélyes
tulajdonságainak értékelésére irányuló, rendelkezésre álló információt és alternatív vizsgálati
lehetőséget, valamint nem-kísérletes vizsgálati megközelítést megfelelően figyelembe vegyenek.
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A vizsgálati javaslatok értékelésének határideje eltér a bevezetett és nem bevezetett anyagok esetén. A
2010 decemberéig regisztrált bevezetett anyagokkal (amely anyagoknak ez az első regisztrációs
határideje) kapcsolatos javaslatokat 2012 decemberéig kell értékelni. A nem bevezetett anyagokkal
kapcsolatos javaslatokat a regisztráció napját követő 6 hónapon belül kell értékelni.
A vizsgálati javaslatokkal kapcsolatos legnagyobb munkaterhelés 2010 decembere és 2016 júniusa
között fog jelentkezni, miután az évente 1000 tonna feletti és 100 tonna feletti bevezetett anyagok
jelentős részét már regisztrálták. Jelentős bizonytalanság van az értékelendő dokumentációk számával
kapcsolatban, mivel jelenleg nem ismert, hogy mennyi adat áll rendelkezésre ezekről az anyagokról.
A működés első pár éve után a becslések a regisztrációt kérelmezők általános viselkedése alapján
finomításra kerülnek.
Megfelelőségi ellenőrzések
A megfelelőségi ellenőrzések célja, hogy javítsa a regisztrációs dokumentációk minőségét. Az ECHAnak ellenőriznie kell a benyújtott dokumentációk megfelelő hányadát (mennyiségi besorolásonként
legalább 5%-ukat) annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a műszaki dokumentációban és a
kémiai biztonsági jelentésben található információk megfelelőek és összhangban vannak a jogi
követelményekkel. Nem megfelelőség esetén a regisztrációt kérelmezőt felszólítják, hogy nyújtsa be a
hiányzó információt.
A várt regisztrációk száma alapján és a rendelet által előírt 5%-os minimumkvótával összhangban, az
ECHA minimálisan teljesítendő célja, hogy körülbelül 10, 40, 100 és 100 megfelelőségi ellenőrzést
végez 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben. Ugyanakkor az első évek fokozott megfelelőségi
ellenőrzései stratégiai szerepet játszhatnak a regisztrációk minőségének javításában. Az ECHA ezért
jelentős erőforrásokat szándékozik biztosítani ezekhez a tevékenységekhez 2009-ben és 2010-ben. Az
ellenőrzések főleg a nem bevezetett anyagok dokumentációját fogja érinteni.
3.2.2

Az anyagok értékelése

Az anyagok értékelését a tagállamok illetékes hatóságai végzik azért, hogy eloszlassanak bármilyen az
emberi egészséggel és környezettel kapcsolatos kezdeti aggodalmat. Ez a tevékenység magában
foglalja az összes rendelkezésre álló információ értékelését, és, amennyiben szükséges, további
információ bekérését az ipartól. Az ECHA-nak koordinációs szerepe is van, amelybe beletartozik egy
anyagok értékelésével kapcsolatos többéves közösségi gördülő cselekvési terv; továbbá, szintén az
Ügynökség biztosítja az információkéréssel kapcsolatos döntések következetességét.
Az anyagértékelő feladat határideje kevésbé szoros, az előző jogszabályok alapján bejelentett egyes
anyagok kivételével, amelyeket a közösségi gördülő cselekvési tervbe fel kell venni. Az első
közösségi gördülő cselekvési terv 2011. december 1-jéig történő benyújtása érdekében az ECHA a
tagállamokkal együttműködve kidolgoz egy, az értékelendő anyagokra vonatkozó kiválasztási
kritériumrendszert annak érdekében, hogy a kiválasztási folyamat 2011 elején elindulhasson. Az
Ügynökség és a Bizottság eljárásainak kipróbálása érdekében az ECHA lehet, hogy javasolja, hogy
2009-ben és 2011-ben végezzenek néhány, nem bevezetett anyagokkal kapcsolatos korai
anyagértékelést.
3.3 Engedélyezés és korlátozások
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Az engedélyezési folyamatok hitelt érdemlő elindítása.
- A elsőbbségi anyagokkal kapcsolatos új engedélyezési ajánlások elkészítése a jelölt anyagokat
tartalmazó állomány összeállítása érdekében (2010-2012).
- A korlátozási eljárások zökkenőmentes folytatásának biztosítása, a REACH rendelet hatálya
alatt.
Az engedélyezések és korlátozások arra használhatók, hogy közösségi szinten foglalkozzanak olyan
vegyi anyagokból származó kockázatokkal, amelyekkel kapcsolatban a többi REACH eljárás nem
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elégséges. Az engedélyezés célja, hogy biztosítsa a különös aggodalomra okot adó anyagokból
(SVHC) származó kockázatok megfelelő ellenőrzését, továbbá ezen anyagok más anyagokkal történő
folyamatos lecserélését, amennyiben műszakilag és gazdaságilag életképes alternatív anyagok állnak
rendelkezésre, amelyek csökkentik az általános kockázatot, miközben biztosítják az egységes piac
megfelelő működését. Korlátozásokat olyan elfogadhatatlan kockázat esetén állíthatnak fel, amelyet
közösségi szinten kell kezelni.
Mindkét folyamattal kapcsolatban a tagállamok illetékes hatóságainak (vagy az Európai Bizottságnak)
joga van ahhoz, hogy elindítsa az anyagok különös aggodalomra okot adó anyagokként (SVHC)
történő azonosítására vonatkozó eljárást. Továbbá, az ECHA elvégzi az elsőbbségi anyagoknak az
engedélyköteles anyagok jegyzékébe történő felvételével kapcsolatos előkészítő munkát, miközben az
Európai Bizottság meghozza a végső döntést.
3.3.1

Engedélyezés6

Az engedélyezési eljárás a különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC) érinti. Ezek azok az
anyagok, amelyek a REACH rendelet által meghatározott kritériumok szerint a) rákkeltő, mutagén,
vagy reprodukciót károsító (CMR), b) perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok és c) olyan anyagok, amelyek eseti elbírálás
alapján azonos mértékű aggodalomra adnak okot.
Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) azonosítása
Az SVHC-k azonosítási eljárása azzal kezdődik, hogy a tagállamok egy illetékes hatósága vagy az
ECHA (az Európai Bizottság felkérésére) elkészít egy dokumentációt. A dokumentációnak a fent
megjelölt kritériumokkal összhangban megfelelő alapot kell nyújtania az anyag SVHC-ként történő
azonosításához. Az ilyen dokumentációk elkészítése nagy kihívással járó feladat. Éppen ezért az
ECHA képzést biztosít valamint létrehoz egy olyan fórumot, amely ösztönzi a tagállamok közötti
együttműködést. Ezen a fórumon keresztül a tagállamok, az ECHA és az érdekelt felek észrevételeket
tehetnek ezekkel a dokumentációkkal kapcsolatban. Amennyiben nem érkezik észrevétel, az anyagot
SVHC-nek tekintik és a „jelöltlistára” teszik, a Rendelet melléklete szerinti engedélyköteles anyagok
jegyzékébe történő későbbi esetleges felvételre (XIV. melléklet, „engedélyjegyzék”). Amennyiben
észrevétel érkezik, a dokumentációt megvitatás, és adott esetben jóváhagyás céljából továbbítják az
ECHA Tagállami Bizottságához (MSC).
Egy kezdeti „jelöltlista” már közzé tételre került 2008 őszén. Ezt a listát a tagállamok felől valamint az
Európai Bizottságtól az ECHA-hoz érkező kérésekkel kapcsolatban kialakított, koordinált
munkafolyamat alapján folyamatosan frissíti majd az ECHA.
2008-ban az ECHA összesen 16 anyag SVHC-ként történő azonosítására vonatkozó
dokumentációjával és az első „jelöltlistára” történő esetleges felvételével foglalkozott. Ezen felül
2008-ban a Bizottság kérte az ECHA-t, hogy készítsen el 5, anyagok SVHC-ként történő
azonosításával kapcsolatos dokumentációt. Annak ellenére, hogy nincs meghatározott ütemezés a
tagállamokra vonatkozó rendeletben arra nézve, hogy mikor kell benyújtaniuk az SVHC javaslataikat,
várhatóan az ezzel kapcsolatos munkaterhelés a 2009-és 2012 közötti időszakban növekedni fog.
Anyagok felvétele az engedélyköteles anyagok jegyzékébe (XIV. melléklet)
Legalább kétéves időközönként a „jelöltlistán” lévő anyagokat a Tagállami Bizottság véleményének
figyelembevételével az ECHA elsőbbségi sorrendbe állítja, azzal a céllal, hogy az Európai
Bizottságnak javasolja ezeket az anyagokat a REACH melléklete szerinti engedélyköteles anyagok
jegyzékébe történő felvételre (XIV. melléklet, „engedélyjegyzék”). Minden olyan anyaghoz, amelyik
szerepel ebben a javaslatban, csatolnak egy dokumentációt, amely részletezi az engedélyezési
követelményekre vonatkozó információkat (pl. azt a dátumot – más néven „lejárati idő”, amelyet
6

E dokumentum további frissítései tartalmazni fogják az ECHA munkaprogramjának SVHC listáját. Az
anyagokat a REACH rendelet 59. cikkének (1) bekezdése értelmében a jelöltlistán is feltüntetik.
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követően az anyag forgalomba hozatala és használata engedély nélkül tiltott). A javaslatban található
anyagok száma az ECHA kapacitásától is függ majd, vagyis attól, hogy tudja a REACH rendeletben
meghatározott időn belül a kérelmeket feldolgozni.
Mielőtt az ECHA elküldi végső javaslatát az Európai Bizottságnak, javaslatát a nyilvánosság elé tárja
és felhívja az összes érdekelt felet, hogy nyújtsák be észrevételeiket az elsőbbségi anyagokkal
kapcsolatban. Az Ügynökség ezután áttekinti a kapott észrevételeket, megfelelő időben frissíti a
javaslatot és elküldi a Bizottságnak, amely eldönt az anyagok mellékletbe történő felvételéről.
A REACH arra kötelezi az ECHA-t, hogy 2009. június 1-jéig tegye meg első javaslatát a elsőbbségi
anyagokkal kapcsolatban. 2010 és 2012 között az ECHA új javaslatokat készít elő annak érdekében,
hogy figyelembe vegye a jelölt anyagok egyre növekvő jegyzékét, és amilyen hamar csak lehet,
alkalmazza az első javaslatok feldolgozása során nyert tapasztalatokat.
Az engedélyezéssel kapcsolatos döntési eljárás
Az engedélyköteles anyagokat csak akkor lehet forgalomba hozni és használni, ha az engedélyt
megadták (hacsak a használat nem mentesül az engedélyezési követelmény alól). Az
„engedélyjegyzék” meghatározza azt az időpontot, ameddig a kérvényezőknek engedélykérelmeiket
be kell nyújtaniuk, amennyiben a kérdéses anyagot továbbra is szeretnék használni e „lejárati idő”
után.
Az engedélykérelmeket a gyártó(k), az importőr(ök) és a továbbfelhasználó(k), külön és közösen is
benyújthatják. A kérelem tartalmazhatja a kérelmező és/vagy a továbbfelhasználó az illető anyaggal
kapcsolatos felhasználási területeit. A kérelmek tartalma különböző lehet, de bizonyos
minimumfeltételeknek teljesülniük kell, például a kérelemnek tartalmaznia kell egy kémiai biztonsági
jelentést (kivéve, ha a regisztráció részeként ez már benyújtásra került) valamint egy alternatív
anyagokkal kapcsolatos elemzést. Az ECHA Kockázatértékelési Bizottságának (RAC) és a
Társadalmi-gazdasági Elemzéssel Foglalkozó Bizottságának (SEAC) a kérelmet a kérelem ECHA-hoz
történő beérkezésétől számított 10 hónapon belül véleményeznie kell. E folyamat részeként harmadik
felek is benyújthatnak információkat.
A RAC és a SEAC munkája azzal az ellenőrzéssel kezdődik, amelynek során megvizsgálják, hogy a
beérkezett kérelem tartalmazza-e az összes megkövetelt információt és amennyiben szükséges,
felszólítják a kérelmezőt, hogy pótolja a kérelem hiányosságait. Továbbá, a SEAC a lehetséges
alternatív anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos információt igényelhet a kérelmezőtől vagy
harmadik felektől. A Bizottságok véleményei foglalkoznak az alternatív anyagok kockázataival, a
felhasználással kapcsolatos társadalmi-gazdasági tényezőkkel, továbbá az alternatív anyagok
elérhetőségével, kockázataival és gazdasági megvalósíthatóságával. Az összeállított véleményeket
továbbküldik az Európai Bizottságnak, amely meghozza a végső döntést az anyag engedélyének
kiadásával vagy annak visszautasításával kapcsolatban.
Az ECHA az első engedélyezési kérvényeket várhatóan 2011 végén vagy 2012-ben fogja megkapni.
Az egyes években benyújtott kérvények száma sok tényezőtől függ. Ez a szám az első, fent említett
mellékletbe történő felvételre vonatkozó javaslatot követően finomításra kerül majd. Előzetes
számítások szerint az első pár évben nagyságrendileg 100-250 kérvény érkezik.
3.3.2

Korlátozások

Korlátozásnak minősül bármilyen olyan feltétel vagy tiltás, amely a vegyi anyag gyártására,
importjára és forgalomba hozatalára vonatkozik. Új korlátozásokat vezethetnek be, vagy már létezőket
egészíthetnek ki olyan esetben, amikor közösségi szinten kell foglalkozni elfogadhatatlan egészséget
vagy környezetet érintő kockázattal. Minden ilyen döntésnél figyelembe kell venni a korlátozás
társadalmi-gazdasági következményeit, beleértve az alternatív anyagok hozzáférhetőségét is. Az új
korlátozásokat a REACH rendelet megfelelő melléklete (XVII. melléklet) fogja tartalmazni, amely
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már eleve tartalmazza azon korábbi korlátozásokat, amelyeket a korlátozásokról szóló, a REACH által
2009. június 1-től felváltásra kerülő rendelet7 hatálya alatt fogadtak el.
A korlátozásokra vonatkozó eljárást egy tudományos dokumentáció elkészítésére vonatkozó felhívás
indítja el. A korlátozási dokumentációkat egy tagállam vagy az ECHA készítheti el (az Európai
Bizottság felkérésére). A dokumentációknak többek között tartalmazniuk kell az aggodalomra okot
adó veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos információkat, az alternatív anyagokra vonatkozó,
rendelkezésre álló információkat, valamint annak indoklását, hogy miért van szükség közösségi szintű
cselekvésre, és hogy a REACH alapján meghozott korlátozás a legmegfelelőbb intézkedés.
Az ECHA Kockázatértékelési Bizottsága (RAC) és Társadalmi-gazdasági Elemzéssel Foglalkozó
Bizottsága (SEAC) ellenőrzi a dokumentációk megfelelőségét, és amennyiben szükséges, felkéri a
tagállamot vagy az ECHA-t, hogy pótolja a hiányosságokat. A Bizottságok ezután 9 ill. 12 hónapon
belül közlik véleményüket a javasolt korlátozásokkal kapcsolatban. Ezen időszak alatt az érdekelt
feleknek lehetőségük van észrevétellel élni a dokumentációval és a SEAC véleménytervezetével
kapcsolatban. Ezeket a konzultációs folyamatokat az ECHA fogja koordinálni. Az ECHA által az
Európai Bizottságnak eljuttatott véleménynek és az azokat alátámasztó dokumentációnak átfogónak
kell lennie, amely lehetővé teszi az Európai Bizottság részére, hogy a vélemény átvételétől számított
3 hónapon belül módosítástervezetet készítsen a korlátozásokat tartalmazó melléklethez.
A REACH Korlátozás fejezete 2009. június 1-től lép hatályba. Csak korlátozott számú korlátozási
dokumentáció várható 2009-ben. Ez a szám az azt követő évtől az átlagot jelentő 10-re fog nőni a
várakozások szerint.
Átmeneti korlátozási dokumentációk
Körülbelül 25 dokumentáció került kiemelésre az előző, létező anyagokról szóló rendelet8 értelmében,
amelyekkel kapcsolatban a REACH hatályba lépése előtt nem lehetett befejezni a kockázatértékeléssel
és az azonosított kockázatok csökkentésének stratégiájával összefüggő munkát. A REACH
megköveteli, hogy a tagállamok dokumentálják a veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos
információkat, az ezen anyagokból származó kockázatok csökkentésének stratégiáját, valamint hogy
az ezekkel összefüggő dokumentációt 2008. december 1-jéig nyújtsák be az ECHA-hoz. Ezen
dokumentációk közül néhány korlátozásokra vonatkozó javaslatot tartalmazhat.
Azok az „átmeneti dokumentációk”, amelyek korlátozásokra vonatkozó javaslatokat tartalmaznak,
próbaügyként, mintegy utánozva az igazi korlátozásokra vonatkozó eljárást, megvitatás céljából
továbbküldésre kerülnek a RAC-hoz és a SEAC-hoz. Ezek a viták elő fogják segíteni a
munkafolyamatok kidolgozását, beleértve a két bizottság együttműködését és a megfelelőségi
ellenőrzés, valamint a vélemények tartalmát is. Ez a munka segíthet biztosítani ezen dokumentációk
hatékony feldolgozását 2009. június 1-je után, amikor a REACH Korlátozás fejezete hatályba lép.
3.4 Osztályozás és címkézés
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Egy osztályozási és címkézési jegyzék létrehozása, a nem bizalmas információk közzététele a
lakosság számára és a munkaterheléssel járó feladatok kezelése.
- A tagállamok illetékes hatóságaitól érkező, bizonyos veszélyes anyagok harmonizált
osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos eljárás hatékony kezelése;
- A 67/548/EGK rendelet szerint nem befejezett dokumentációk továbbítása a
Kockázatértékelési Bizottságnak, megvitatás és a vélemények elfogadása céljából

7
8

76/769/EGK irányelv
793/93/EK rendelet
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Az osztályozás a vegyi anyagok veszélyeit tükrözi, míg a címkézés segít biztosítani azt, hogy az
anyagokat biztonságosan gyártsák, használják és ártalmatlanítsák.
A REACH rendelet két, a veszélyes anyagok osztályozásával és címkézésével kapcsolatos feladatot
nevez meg az ECHA számára: egy osztályozási és címkézési jegyzék létrehozása, valamint a
tagállamok illetékes hatóságaitól érkező, bizonyos veszélyes anyagok harmonizált osztályozására és
címkézésére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos eljárás kezelése. A CLP rendelet lehetővé teszi
továbbá a vegyi anyagok szállítói számára, hogy harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó
javaslatokat nyújtsanak be.
Az osztályozási és címkézési jegyzék létrehozása
Legkésőbb 2010. december 1-ig az iparnak értesítenie kell az ECHA-t azon anyagok osztályozásával
és címkézésével kapcsolatban, amelyek forgalomban vannak és amelyek:
-

regisztrációkötelesek (azaz a küszöbérték évente legalább 1 tonna) vagy
nem regisztrációkötelesek (azaz az évi 1 tonna küszöbérték alatt vannak és/vagy kívül esnek a
REACH Regisztráció fejezetének hatókörén), de amelyeket a 67/548/EGK vagy 1999/45/EGK
irányelv értelmében, veszélyesként kell osztályozni (vagy önmagukban, vagy
készítményeikben).

Az osztályozásra és címkézésre vonatkozó információkat a regisztrációs dokumentáció részeként,
vagy bejelentésként nyújtják be a REACH-IT és az IUCLID 5 használatával. Az ilyen típusú
bejelentések díjmentesek. Az ECHA megvizsgálja a kkv-kkal kapcsolatos bejelentési eljárás
egyszerűsítésének lehetőségeit.
Az ECHA tárolja az ipar által benyújtott információkat, továbbá a nem bizalmas részt nyilvánosan
elérhetővé fogja tenni a honlapján. Ezenkívül valamennyi, a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében
már szereplő, illetve a REACH és CLP rendelet szabályainak értelmében a jövőben hozzáadásra
kerülő harmonizált és jogilag kötelező érvényű bejegyzés az osztályozási és címkézési jegyzékben
kerül tárolásra. Az ECHA összehasonlítja az ipar által benyújtott egyes bejegyzéseket a jegyzék
ugyanarra az anyagra vonatkozó más bejegyzéseivel (legyen az harmonizált, vagy származzon más
bejelentőktől). Azokban az esetekben, ahol különbség van az ugyanazon anyagra vonatkozó, a
különböző regisztrálást kérelmezőktől vagy bejelentőktől származó bejegyzések között, felkérik az
ipart, hogy kövessen el mindent annak érdekében, hogy konszenzusra jusson a bejegyzéssel
kapcsolatban.
A 2010. december 1-i határidőig előreláthatólag nem kevesebb mint 130 000 osztályozásra és
címkézésre vonatkozó bejelentés érkezik, és az ezzel kapcsolatos csúcs 2010-ben várható. Ezt
követően körülbelül 17 000 dokumentáció várható minden évben, egészen 2018-ig. Főleg informatikai
alapokon tervezik lebonyolítani a teljes folyamatot, amelyet bizonyos esetekben az ECHA
munkatársak által végzett kézi érvényesítés követ.
A harmonizált osztályozással és címkézéssel kapcsolatos javaslatok kezelése
A tagállamok illetékes hatóságai harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó javaslatokat
nyújthatnak be a CMR anyagokra, a légzőszervi érzékenyítőkre, illetve eseti alapon más veszélyes
hatással rendelkező anyagokra vonatkozóan is, a közösségi szintű intézkedésre alapot teremtő
indoklással együtt. A CLP rendelet értelmében a peszticid vagy biocid hatóanyagokkal kapcsolatban
teljesen harmonizált osztályozás és címkézés szükséges. A javaslatok benyújtásával kapcsolatos
eljárás a fentebb már részletezett SVHC-k azonosításával kapcsolatos eljáráshoz hasonló.
A CLP rendelet értelmében, a gyártók, az importőrök vagy továbbfelhasználók olyan veszélyességi
osztályok tekintetében nyújthatnak be javaslatokat harmonizált osztályozásra és címkézésre, amellyel
kapcsolatban még nincs harmonizált bejegyzés. Amennyiben egy bizonyos számú kritérium teljesül,
akkor a keverékekben megtalálható anyagok esetén kérvényezhetik az anyagok alternatív „generikus”
kémiai nevének használatát.
A tagállamok illetékes hatóságaitól vagy a gyártótól, importőrtől vagy továbbfelhasználótól származó
dokumentáció biztosítja a tudományos alapot annak megállapítására, hogy egy anyag mennyiben felel
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meg a fent említett kritériumoknak. A dokumentáció megvitatásra kerül a RAC-ban, és miután az
érdekelt felek észrevétellel élhettek a dokumentációval kapcsolatban, a RAC véleményt formál a
javasolt osztályozásra és címkézésre nézve. A RAC véleményét, a végső döntés érdekében,
továbbítják az Európai Bizottsághoz, amelynek eredménye a harmonizált osztályozás és címkézés.
Számos anyag jelenleg is megfontolás tárgyát képezi a régi vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok
szerinti harmonizált osztályozással és címkézéssel kapcsolatban (67/548/EGK irányelv), és várhatóan
ezeket a tagállamok illetékes hatóságai újra benyújtják az ECHA-hoz, hogy a Kockázatértékelési
Bizottság (RAC) véleményezze őket.
3.5 Tanácsadás és segítség útmutatókon és az információs szolgálaton keresztül
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Az útmutató keretrendszer befejezése és fejlesztése, valamint hozzáférhetőségének javítása.
- A hálózat nemzeti információs szolgálatokkal történő megerősítése és előretekintő
alkalmazkodás a megváltozott felhasználói követelményekhez.
3.5.1

Útmutatók

Az útmutatók írják le a REACH rendelet kötelezettségeinek való megfelelés közös megegyezéssel
kialakított útjait, mind az ipar, mind a tagállamok illetékes hatóságai számára, azzal a céllal, hogy
elősegítsék a REACH végrehajtását. Az útmutatók pontos referencia-keretrendszerrel szolgálnak,
ezzel segítve a vállalatokat és az ipari szervezeteket az adott területre szabott egyedi és ágazatspecifikus megoldások kidolgozásában a rájuk vonatkozó REACH követelmények teljesítése
érdekében. Az útmutató dokumentumokat eredetileg az Európai Bizottság a megfelelő érintettekkel
együtt dolgozta ki a REACH Végrehajtási Tervek (RIP) keretein belül. Mivel minden RIP lezárult, az
ECHA átvette a dokumentumokat. Most már az Ügynökség felel az útmutatók kezelésért, beleértve az
azok frissítését, közzétételét és új útmutatók kidolgozását. Idővel az útmutatók lesznek az általánosan
elfogadott legjobb gyakorlatot bemutató dokumentációk.
Az ECHA szisztematikusan összegyűjti a visszajelzéseket és az útmutatók használóinak gyakorlati
tapasztalatai alapján azonosítja a fejlesztendő területeket. Ezek a visszajelzések az ECHA működési
tapasztalataiból, az ECHA információs szolgálatától és az útmutatókat használó ipari és nemzeti
hatóságok képviselőitől származnak. Az útmutató megfelelő részét ezt követően frissítik, és olyan
információkkal is kiegészítik, mint a legjobb gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatok és az új
fejlesztések, mint például a CLP rendelet elfogadása. A 2009 és 2012 közötti időszakban az ECHA
arra fog koncentrálni, hogy befejezze az átfogó útmutatót, míg a regisztrációra vonatkozó útmutatót
folyamatosan frissíteni fogja, továbbá az expozíciós forgatókönyvvel, kémiai biztonsági értékeléssel és
információkövetelményekkel
kapcsolatos
útmutatókat
továbbfejleszti.
Ezenkívül
kockázatkommunikációval és a nano-anyagok regisztrációjával kapcsolatos útmutatókat dolgoz ki.
A legszélesebb körben történő elfogadottság érdekében, az ECHA 2008-ban kidolgozott egy
konzultációs eljárást, ezzel biztosítva az érdekeltek szoros bevonását és a magas szintű szaktudás
használatának lehetőségét az útmutatók frissítésével kapcsolatban. E célból az ECHA egy tudományos
szakértőkkel és érdekelt szervezetekkel kapcsolatos átfogó adatbázist tart fenn. Az útmutatók
frissítései tartalmazzák a magyarázó dokumentumok és az útmutatók hozzáférési eszközeinek
kidolgozását és lehetséges fordítását. Ilyenek például a gyakran ismétlődő kérdések, az összefoglaló
adatlapok, meghatározott REACH eljárásokkal foglalkozó internetes oldalak, a REACH Navigator, a
REACH terminológia fejlesztése vagy a magyarázó megjegyzések.
3.5.2

Információs szolgálat

Az információs szolgálat az ECHA megalakulásával egyidőben, 2007. június 1-től kezdett működni,
amely így az ECHA első rendszeres külvilág felé irányuló tevékenysége volt. Az információs
szolgálat tanácsot ad a regisztrációt kérelmezőknek (és más, az ECHA-nak adatokat küldő REACH
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szereplőnek) és az Európai Unión kívüli vállalatoknak is, az IUCLID 5 és REACH-IT
szoftveralkalmazások használatával kapcsolatban. Az ECHA információs szolgálat bizonyos
felelősségekkel bír továbbá a CLP rendelet végrehajtásával kapcsolatban is.
Az információs szolgálat egyik fontos feladata, hogy támogatást nyújtson a tagállamok által létesített
nemzeti információs szolgálatoknak, főleg a REACH információs szolgálatok kapcsolattartói
hálózatán (REHCORN) keresztül, valamint egy olyan internet alapú adatkicserélő platform (RHEP)
használatával, amely arra szolgál, hogy az ipartól érkező kérdésekre adott válaszokat összehangolja. A
legnagyobb munkaterhelés az első két átmeneti regisztrációs határidő előtt várható, 2010-ben és 2013ban. További megnövekedett munkaterhelés jelentkezhet más REACH folyamatok kapcsán is. Az
ECHA információs szolgálata munkáját proaktívan hozzá fogja igazítani a megnövekedett
terhelésekhez.
Az ECHA folytatja az információs szolgálatokat összefogó hálózat országos és európai szinten történő
támogatását és koordinálását. Különös figyelmet fordítanak a REHCORN hálózatot hatékonyabbá és
dinamikusabbá tételére annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudja nyújtani. A
REACH-re vonatkozó kérdésekre adott válaszok összehangolásán túlmenően egy nagyon fontos
aspektus lesz azoknak a közös ismereteknek a továbbfejlesztése, amelyek az összes érintett szereplő
számára könnyen elérhetők. Ez, többek között, tartalmazza az RHEP internetes platform
továbbfejlesztését és használatának népszerűsítését, valamint az országos információs szolgálatok
tisztségviselőinek rendszeres szakmai cserelátogatásait.
3.6 Informatikai műveletek segédeszközei
A 2009 és 2012 közötti időszak legfontosabb céljai
- A REACH-IT funkciók fejlesztésének befejezése;
- A műveletekhez szükséges egyéb informatikai eszközök, főként az anyagok értékelését
támogató eszközök kifejlesztése.
A REACH műveleti aspektusaival kapcsolatban használt fő informatikai eszközök az IUCLID 5 és a
REACH-IT. Az ECHA néhány további specializált alkalmazást használ és adminisztrál, mint például a
CSR eszköz, amelyet a 2009 őszén esedékes, első kiadása után tovább fognak fejleszteni. Az ECHA
olyan informatikai eszközöket és folyamatokat is fejleszt, amelyek segítenek az értékelendő
dokumentációk fontossági sorrendjének felállításában.
A REACH-IT egy olyan online rendszer, amely az ipar, az ECHA és a tagállamok közötti
kommunikációt, továbbá az ECHA REACH folyamatokkal kapcsolatos belső munkafolyamatait
kezeli. Az ipar számára készített kezdeti funkciók 2008-as befejezésével az ECHA az elkövetkezendő
néhány évben üzemelteti, karbantartja és fejleszti ezt az alkalmazást. Az elsődleges prioritás a
REACH-IT rendszer az értékeléssel és más munkafolyamatok kezelésével kapcsolatos befejezése,
valamint az átmeneti „megkerülő megoldások” folyamatos leváltása lesz. A REACH-IT számos
további frissítésére lesz a jövőben szükség ahhoz, hogy olyan eszközzé váljon, amely képes az ipar, az
ECHA, más szabályozó testületek és a lakosság támogatására az online kommunikáció és az online
adatbázisok használata terén.
Az IUCLID 5 az anyagok lényegi és veszélyes tulajdonságaival kapcsolatos adattárolás és adatcsere
standard nemzetközi eszköze. A vegyi anyagokkal kapcsolatos dokumentációkat IUCLID 5
formátumban kell benyújtani az ECHA-hoz. Az ECHA végfelhasználói támogatást és projektvezetést
biztosít. A felhasználói igényeknek megfelelően új modulok kerülnek beépítésre. Az IUCLID
felhasználókkal való kapcsolattartás az IUCLID karbantartó csoportján (IMG) keresztül kerül
megvalósításra, amely csoport szoros kapcsolatban áll az OECD IUCLID szakértői csoportjával.
Ezen kívül az ECHA bizonyos regisztrációkhoz szükséges expozíciós szcenáriók és kémiai biztonsági
jelentések (CSR) elkészítését elősegítő átfogó informatikai eszközt fejleszt ki, valamint gyakorlati
eszközt biztosít a vállalatok részére a vegyi anyag kibocsátással kapcsolatos kockázatok
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kiszámításához. Végül, az Ügynökség azon eszközökre fog koncentrálni, amelyek a (Q)SAReszköztár és hasonló szűrőeszközök segítségével támogatják az állatkísérletek alternatív számítógépes
megközelítéseinek jobb kihasználását. A regisztrációval kapcsolatos jövőbeli munkába bele fog
tartozni a regisztrációs eljárás finomításairól és funkcióiról történő gondoskodás, amelyek késedelmet
szenvedtek az Ügynökség működésének kezdetével összefüggő előkészületek során. Ilyen például az
automatikusan generált kommunikációk tartalmának és formátumának javítása.
Az ECHA folyamatosan kidolgozza az informatikai eszközök használatát és a REACH által támasztott
kötelezettségek teljesítésének praktikus aspektusait magyarázó kézikönyveket.
3.7 Tudományos és gyakorlati tanácsadás a jogszabályok további fejlesztésére vonatkozóan
Az ECHA megfelelő tanácsokkal fogja ellátni továbbá a Bizottságot a REACH és CLP rendeletek és
bármilyen kapcsolódó, vegyi anyagokra vonatkozó jogszabály további kidolgozása, valamint a
végrehajtásukra vonatkozó intézkedések tekintetében. Ez tartalmazza majd új és felmerülő problémák,
például a nanoanyagok sajátosságainak problémaköre kezeléséhez való aktív hozzájárulást. Az ECHA
jelentésekkel kapcsolatos tevékenységeket is fog végezni, hozzá fog járulni a REACH
hatékonyságának és hatásosságának értékeléséhez, és segíti a Bizottságot a REACH első, 2012-ben
esedékes felülvizsgálatának elkészítésében.
4

Az ECHA testületei és támogató tevékenységei

4.1 Titkárság
A 2009 és 2012 közötti időszak legfontosabb céljai
- A REACH rendelet által meghatározott célok lehető legjobb módon történő végrehajtása,
ugyanakkor megfelelés a jó irányítási és szabályozási gyakorlatok igényeinek.
A műveleti és adminisztrációs alkalmazottak az ügyvezető igazgató vezetése alatt dolgoznak, és az ő
felelősségi körükbe tartozik a Bizottságok és a Fórum technikai, tudományos és adminisztrációs
támogatása, valamint a közöttük lévő megfelelő koordináció biztosítása. A Titkárság ezen felül a
REACH működésével kapcsolatos munkákat is végez, valamint elkészíti az útmutatókat, karbantartja
az adatbázisokat, információt szolgáltat és szakmai támogatást biztosít.
4.2 A Bizottságok és a Fórum
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- A vélemények időben történő kiadása annak érdekében, hogy az ügyvezető igazgató vagy az
Európai Bizottság tudományos alapokon, megfelelően alátámasztott határozatokat hozhasson;
- Annak biztosítása, hogy a Tagállami Bizottság a lehető legtöbb egyhangú megállapodásra
jusson, különösen annak érdekében, hogy a különleges aggodalomra okot adó anyagok
“jelöltlistája” gyakran frissítésre kerüljön;
- A REACH végrehajtása tekintetében a harmonizáció jelentős tökéletesítése, elsősorban a
harmonizált végrehajtási projektek koordinálásával.
4.2.1

A RAC és a SEAC

A bizottságok az ECHA szerves részét képezik, és alapvető szerepet töltenek be a feladatok
elvégzésében. Az ECHA átvette az Európai Bizottság egyes Bizottságainak szerepét a saját
kompetencia-területével kapcsolatos tudományosan megalapozott vélemények kibocsátását illetően. A
Bizottságok tagjai, a tagállamok javaslata alapján, az ECHA igazgatótanácsa által kinevezett
szakértők.
A Kockázatértékelési Bizottság (Risk Assessment Committe, RAC) feladata, hogy véleményt
formáljon az anyagok harmonizált osztályozási és címkézési javaslataival, az anyagok korlátozására
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vonatkozó javaslatokkal, valamint az engedélyezési kérelmekkel kapcsolatban. A TársadalmiGazdasági Elemzéssel Foglalkozó Bizottság (SEAC) feladata, hogy véleményt formáljon az
engedélyezési kérelmekkel kapcsolatos társadalmi-gazdasági tényezőkkel, az alternatív anyagok
rendelkezésre állásával és műszaki-gazdasági megvalósíthatóságával, a javasolt korlátozásokkal,
valamint ezek társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatban. A két Bizottság tevékenységei
párhuzamosan zajlanak, és a vélemények az átvételtől számított 10 ill. 18 hónapon belül, nyilvános
konzultáció után kerülnek végleges kialakításra. Az ügyvezető igazgató felkérheti mind az RAC-t,
mind az SEAC-t, hogy formáljanak véleményt a szakterületükre tartozó bármely más kérdéssel
kapcsolatban. A Bizottságok rendkívüli fontossággal bírnak a REACH zökkenőmentes és hatékony
működését, illetve az ECHA hitelességét illetően, garantálva annak függetlenségét, tudományos
egységét és átláthatóságát.
Az RAC három különböző, de szorosan összetartozó folyamattal kapcsolatban formál véleményeket.
Mivel e folyamatok mindegyike vonatkozhat a veszély vagy kockázatelemzés és kockázatkezelés más
és más elemeire, széleskörű szakértelemre van szükség. Ide tartozik a kockázatelemzés, illetve a
javasolt kockázatkezelési intézkedések minőségének és megfelelőségének megítélésével kapcsolatos
szakértelem, illetve a harmonizált osztályozási és címkézési javaslatokban a feltételek alkalmazását
illető minőségi és tudományos megalapozottsági kérdések megítélésére vonatkozó szakértelem.
A SEAC által kidolgozott vélemények a kompetencia széles körét igénylik, beleértve egy engedély
megadásával vagy visszautasításával, vagy egy korlátozás bevezetésével kapcsolatos társadalmigazdasági értékelések minőségére és tudományos megalapozottságára, továbbá az alternatívák
elérhetőségének, megfelelőségének és műszaki alkalmazhatóságának megítélésére, illetve a javasolt
korlátozások minőségére és megfelelőségére vonatkozó szakértelmet. Mivel a vegyi anyagokra
vonatkozó korábbi jogszabályok szerint nincs a SEAC-nek közvetlenül megfelelő testület, elindítása
különösen kihívásokkal teli feladat.
Az ECHA felelős a bizottsági és azoknak az eseti munkacsoporti üléseknek a levezetéséért és
előkészítéséért, amelyeken a munkafolyamatok koordinálásának megkönnyítése érdekében mindkét
Bizottságból kikerülő tagok vehetnek részt. Ha szükséges, az ECHA támogatást biztosít az egyes
dokumentációkkal kapcsolatban előadónak megbízott bizottsági tagok számára is. Az ülések száma
függ a beérkező munkamennyiségtől, vagyis ilyen értelemben a tagállamoktól és az Európai
Bizottságtól, mint például a korlátozási eljárások kezdeményezőitől. A bizottsági ülésekre a tervek
szerint mintegy 2-3 havonta kerülne sor.
A két Bizottság munkája, valamint az iparra potenciálisan jelentős hatással bíró, dokumentumokra
vonatkozó vélemények koordinálása számos kihívást és igényt támaszt a vélemények elfogadásának
ütemezésével kapcsolatban. Az SEAC mint újdonság maga egy olyan további új kihívás, amely
komoly módszertani munkát fog igényelni, és amelyet még azelőtt el kell végezni, hogy az első
megvizsgálandó esetek beérkeznének 2009 vége felé. A két Bizottság terhelése 2012-től várhatóan
erősen megnövekszik.
4.2.2

Tagállami Bizottság

Az ECHA Tagállami Bizottság (Member State Committee, MSC) az egyes tagállamok által kijelölt és
őket képviselő tagokból áll. Célja, hogy feloldja az ECHA által a regisztrációs dokumentum
értékelésének részeként előírt vizsgálati javaslatokat vagy megfelelési ellenőrzéseket illető javasolt
határozattervezetekkel, a tagállamok által az anyagok értékelését illetően javasolt
határozattervezetekkel, valamint a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) azonosítási
javaslataival kapcsolatos esetleges különbségeket. Ha a Tagállami Bizottság nem képes egyhangú
megállapodást elérni, akkor véleményét végső határozathozatalra továbbítják az Európai Bizottsághoz.
A Bizottság ezen felül véleményt formál az SVHC-k engedélyeztetésének folyamatában az elsőbbségi
SVHC anyagokra vonatkozó ECHA javaslatokat, illetve a kiértékelendő anyagokkal kapcsolatos
közösségi gördülő cselekvési tervet illetően is.
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A Tagállami Bizottság feladatai alapos tudományos megfontolást igényelnek tudományágak széles
körére kiterjedően, kezdve az anyagok veszélyességével kapcsolatos információ begyűjtésére szolgáló
különféle vizsgálati módszerektől egészen az anyagok környezeti perzisztenciájának elbirálásáig,
amely az (elsőbbségi) SVHC anyagok “engedélyezési listára” kerülésével kapcsolatos megállapodás
eléréséhez szukséges.
2009 és 2012 között a tagállami bizottságnak várhatóan fokozatosan egyre több, a regisztrációs
dokumentációk megfelelőségi ellenőrzéseire vonatkozó határozattervezettel kell majd foglalkoznia.
Ezzel párhuzamosan az SVHC-anyagok “jelöltlistáját” rendszeresen frissíteni kell. Ennek megfelelően
nagyszámú ülésre lesz szükség. A Tagállami Bizottságot érintő vizsgálati javaslatok
határozattervezeteinek száma függ attól, hogy a tagállamok hány határozattervezethez fűznek
megjegyzést, de ez a szám a 2010 és 2012 közötti időszakban várhatóan eléri az évi több százat, ennek
megfelelő hatással a Bizottság üléseinek a számára. 2010-től 2012-ig a dokumentumok értékelése
fogja kitenni a Tagállami Bizottság munkaterhelésének túlnyomó részét. A Bizottság várhatóan 2012től kezd el dolgozni az anyagok értékelésén.
4.2.3

Fórum

A REACH rendelet előírja, hogy minden egyes tagállam állítson fel egy hivatalos szabályozásból és
egyéb tevékenységekből álló rendszert a körülményeknek megfelelően. A Közösségen belüli
hatékony, harmonizált és egyenlő végrehajtás kritikus fontosságú a REACH hitelessége és sikere
szempontjából. A Fórum a tagállamok számára információcserére és a végrehajtási tevékenységek
koordinálására szolgáló platformként működik, beleértve a CLP rendelet végrehajtását is. A
tagállamok képviselői látják el az elnöki teendőket és az irányítást, munkájukat pedig az ECHA
alkalmazottakból álló titkárság segíti.
A Fórum következtetéseinek és kezdeményezéseinek hatása a tagok részvételétől és attól függ, hogy
hogyan képesek mozgósítani a végrehajtásért felelős nemzeti hatóságok erőforrásait. Éppen ezért
nehéz pontosan megbecsülni a Fórum munkaterhelését. Az ECHA azonban hangsúlyozni fogja a
végrehajtás fontosságát és ahol csak lehetséges, támogatni fogja az egyes tagállamok aktív részvételét
a harmonizált végrehajtási tevékenységek során.
A Fórum a rendszeresen frissített munkaprogramban foglalt tevékenységeket fogja végezni; az első, a
2008 és 2010 közötti időszakra meghatározott munkaprogram megtalálható az ECHA honlapján.
Ebben a kezdeti fázisban a fórum tevékenységeit a REACH végrehajtási tisztviselők feladatainak
tisztázására és a legjobb gyakorlatok kidolgozására fogja összpontosítani. Különösen fontos, hogy a
fórum részt vegyen egy sor “koordinált projektben”, pl. a “nincs adat, nincs piac “ szabály
betartatásában az előzetes regisztrációt illetően.
A Fórum végrehajtási stratégiákat és minimumfeltételeket fog kidolgozni a REACH végrehajtásához,
részt vesz harmonizált projektekben, és tájékoztató, illetve oktató anyagokat készít az ellenőrök
számára. Ezen felül a RAC és SEAC bizottságokkal együttműködve tanácsokat ad az anyagok
tervezett korlátozásainak végrehajthatóságával kapcsolatban.

4.3 Fellebbezési Tanács
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Kiváló minőségű határozatok késlekedés nélkül történő meghozatala, annak érdekében, hogy
megerősödjön az érdekeltek bizalma a fellebbezési eljárásban;
- A 2010-es első regisztrációs határidőből származó várható megnövekedett munkaterheléssel
járó feladatok kezelése;
- A Bizottság számára az eljárási szabályzat módosításához és továbbfejlesztéséhez szükséges
információk biztosítása az első néhány év tapasztalatai alapján, az eljárási hatékonyság
biztosítása érdekében.
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A Fellebbezési Tanács az ECHA szerves része, de a döntéseit függetlenül hozza meg. Egy elnökből és
két tagból áll, akik az ECHA-n belül nem láthatnak el más feladatokat. A fellebbezések megfelelő
ütemben történő feldolgozása érdekében további tagok is kinevezhetők. A Fellebbezési Tanács tagjait
az ECHA Igazgatótanácsa nevezi ki az Európai Bizottság által javasolt jelöltlista alapján. A
Fellebbezési Tanácsot feladatainak elvégzésében saját hivatala segíti.
A Fellebbezési Tanács felelős az ECHA által meghozott határozatokkal szemben benyújtott
fellebbezésekkel kapcsolatos határozatokért. A,határozatok, amelyek ellen fellebbezést lehet
benyújtani, az alábbiak: regisztráció visszautasítása, adatok megosztása, vizsgálati javaslatok
értékelése, regisztrációk megfelelőségének ellenőrzése, anyagok értékelése, kivételek a termékek
regisztrálási kötelezettsége alól termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) céljából,
valamint esetleg a jövőbeni CLP rendelet szerint hozott határozatok a keverékekben használt anyagok
alternatív neveinek használatát illetően. A Fellebbezési Tanács határozatai a Közösségi Bíróságokhoz
benyújtott keresettel megtámadhatók.
A Fellebbezési Tanácshoz benyújtott fellebbezések száma az ECHA határozatainak számától függ. A
Fellebbezési Tanács és saját hivatalának erőforrásait azon feltételezés alapján állapították meg, hogy
évente várhatóan 200 fellebbezést nyújtanak be, kivéve 2010-et, amikor ez a szám várhatóan ennek
duplája lesz. E becslések 2009 után a tapasztalatok alapján finomításra kerülnek.
A Fellebbezési Tanács előtt álló legfőbb kihívás annak igazolása, hogy képes gyorsan minőségi
határozatokat hozni és következetes joggyakorlatot megvalósítani. A vonatkozó joggyakorlat
tekintetében átfogó, felhasználóbarát adatbázist kell készíteni annak érdekében, hogy a potenciális
fellebbezők megalapozott és tájékozott döntéseket hozhassanak arról, hogy fellebbezzenek-e, és ha
igen, milyen mértékben. A Fellebbezési Tanács ezen túlmenően az eljárási hibákból származó késések
és visszautasítások minimalizálása érdekében a fellebbezési eljárásra vonatkozó megfelelő útmutatást
is ki fog dolgozni.
4.4 Kommunikáció
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Az Ügynökség, mint megbízható partner imázs erősítése;
- A REACH ismertté tétele és az azzal kapcsolatos ismeretek bővítése a végrehajtás támogatása
érdekében;
- A REACH-csel kapcsolatos kompetencia kialakítása, például az oktatók képzésével.
Az ECHA kommunikációs politikáját az ECHA kommunikációs stratégiája határozza meg. A
tevékenységek felölelik az ECHA-n belüli különféle szereplők (többek között a Bizottságok és a
Fórum) belső információcseréjét, valamint a szélesebb nyilvánossággal folytatott külső
kommunikációt.
A nyilvánossággal folytatott kommunikáció kulcsszerepet játszik az ECHA életében: támogatja a
nyíltságra és átláthatóságra való általános törekvést, ugyanakkor segít megfelelni az adatvédelmi és
adatbiztonsági követelményeknek. Az ECHA külső kommunikációs stratégiájának célja annak
garantálása, hogy az Ügynökség szerepe, értékei és munkái ismertté váljanak, és hogy a
kommunikációs tevékenységek támogassák az ECHA általános működési céljait. Az ECHA
útmutatási és információszolgálati tevékenységeit kiegészítő külső kommunikáció növeli a REACH
ismertségi szintjét a vállalatok és a tagállamok szintjén. Éppen ezért az információs igényeket a
kommunikáció javítása érdekében aktívan nyomon kell követni. Ennek érdekében az ECHA
továbbfejleszti az együttműködést az érdekelt szervezetekkel, hogy testre szabott lehetőségeket
biztosítson az információcserére és így visszajelzést és tapasztalatot szerezzen. Az ECHA érdekelt
felek számára szervezett éves munkaértekezletei az ilyen típusú információcsere kulcsfontosságú
fórumai lesznek.
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Az ECHA koordinációval és tanácsadással járul hozzá a vegyi kockázatok európai szintű kezeléséről
szóló hatékony kommunikáció fejlesztéséhez. Ennek érdekében a 2008-ban a tagállamokkal és az EUintézményekkel közösen alapított Kockázatkommunikációs Hálózat munkája a 2009 és 2012 közötti
időszakban tovább bővül.
A fő kommunikációs eszköz továbbra is az ECHA honlapja lesz, de az érdekelt felek számára
szervezett éves munkaértekezletek és egyéb események, a hatékony sajtószolgálat és az elektronikus
hírek egyre nagyobb szerepet fognak játszani, ahogy az ECHA működése beérik. A célközönségtől és
a dokumentum típusától függően fordításokat is biztosítani kell.
A közös megértés, az „egy nyelvet beszélés” és a REACH megvalósításával kapcsolatos legfrissebb
információk biztosítása érdekében az ECHA REACH-képzést biztosít a tagállamok oktatói számára.
Az ECHA újra fogja definiálni és tovább fogja fejleszteni a REACH-ről szóló REACH oktatási
programokat az ECHA dolgozók és a tagállami szakértők számára, akiknek lépést kell tartaniuk a
szakterület legfrissebb technikai és tudományos eredményeivel.
Az első regisztrációs határidőig tartó időszakban az ECHA fő kommunikációs üzenetei az előzetesen
regisztrált anyagok listája, a SVHC, a regisztráció és az adatok megosztása, továbbá az osztályozás és
címkézés témakörét érintik majd. 2011-től a fókusz egyre inkább az SVHC-anyagok helyettesítésére,
tanácsadásra, valamint a nagy nyilvánosságnak a vegyi anyagokról való tájékoztatására helyeződik át.
4.5 Kapcsolatok az EU intézményeivel és nemzetközi együttműködés
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Jó kapcsolatok és egy együttműködési hálózat kiépítése az EU intézményeivel és az Európai
Unión belüli más, hasonló testületekkel;
- Hozzájárulás az OECD REACH-csel kapcsolatos munkájához.
4.5.1

Munkakapcsolatok az EU intézményeivel és testületeivel

A 2009 és 2012 közötti időszakban az ECHA tovább bővíti együttműködését az EU intézményeivel,
különösen az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal.
A REACH rendelet egy horizontális keretrendszert határoz meg, amely az európai piacon gyártott
vagy forgalomba hozott vegyi anyagok többségére vonatkozik. Az ECHA munkája ezért számos
alkalommal érinteni fogja a vegyi anyagok kockázatainak értékelésével és kezelésével kapcsolatos
ágazat-specifikus jogszabályokkal foglalkozó közösségi testületeket. A párhuzamos munkavégzés és
az egymásnak esetleg ellentmondó tudományos vélemények elkerülése érdekében az ECHA ezért
együtt kell, hogy működjön ezekkel a testületekkel, különösen az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatósággal (EFSA) és azokban az esetekben, ahol a munkavállalók védelmével kapcsolatos kérdések
merülnek fel, az Európai Bizottság Munkahelyi Biztonsági, Higiéniai és Egészségvédelmi Tanácsadó
Bizottságával. Bizonyos mértékű együttműködés az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) és az
Európai Bizottság nem élelmiszercélú Tudományos Bizottságaival is folyik.
Várhatóan rendszeres munkakapcsolat alakul majd ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel
(EEA), az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával (JRC) és az Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) is. Ezen felül kapcsolatok létesülnek majd a
kutatáspolitikai és -finanszírozási testületekkel, többek között az Európai Bizottság Kutatási
Főigazgatóságával, a REACH rendeletből származó tudományos igények kommunikációjának
céljából. Az ECHA megszervezi e partnerkapcsolatok struktúráját, például létrehoz egy hálózatot az
EU hasonló testületeivel való együttműködéshez, illetve egyetértési megállapodásokat dolgoz ki.
4.5.2 Munkakapcsolatok nemzetközi kutatási testületekkel
Az ECHA a jövőben a vegyi anyagokkal kapcsolatos tudományos információk kutatási célokra történő
elérhetővé és hozzáférhetővé tételére összpontosít. Ezzel egyidőben az Ügynökség jó és működő
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kapcsolatokat alakít ki a tudományos közösséggel, egyetemekkel és nemzeti ügynökségekkel a
REACH-ből származó kutatási igények megfelelő kommunikációja és a tudományos közösségből
érkező információk naprakészségének biztosítása érdekében.
4.5.3 Munkakapcsolatok harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel
A vegyi anyagokkal kapcsolatos politika területén a harmadik országokkal és nemzetközi
szervezetekkel való együttműködés az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. Az ECHA e
nemzetközi tevékenységek tekintetében a Bizottság kérésére támogatást nyújt.
Az ECHA számos REACH végrehajtásával kapcsolatos OECD-tevékenységben való részvételre szóló
felkérést kapott, különös tekintettel a Veszélyadatok Globális Portáljának projektvezetésére, illetve a
QSAR-eszköztár továbbfejlesztésére. Az Ügynökséget felkérték továbbá, hogy járuljon hozzá a
Létező Anyagok Munkacsoport és részcsoportjainak munkájához. Egyéb, az OECD-vel kapcsolatos
tevékenységek, amelyben az ECHA részt vesz: hozzájárulás az Expozíció-felmérési Munkacsoport
munkájához, az Összehangolt Sablonok Projekt munkájához, valamint a nanoanyagok egészségre és
környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos munkához.
Az OECD-vel kapcsolatos tevékenységeken túl az ECHA támogatni fogja az Európai Bizottság
munkáját a perzisztens szerves szennyező anyagokra (Persistent Organic Pollutants, POP) vonatkozó
Stockholmi Konvenció kapcsán is. Az Ügynökség ezen felül az OECD-vel közös konferenciákat is
szervez egyes témakörökben. Az ECHA-t felkérte továbbá az Európai Bizottság, hogy szervezzen
találkozókat és konferenciákat harmadik országokkal (vagy vegyen részt ilyeneken) a REACH
követelményeivel kapcsolatban és biztosítson megfelelő képzést. Ezen felül megbízást kapott arra,
hogy segítsen a Közösség és a harmadik országok közötti együttműködés javításában azáltal, hogy
részt vesz a hatáskörébe tartozó területek legjobb gyakorlatainak cseréjében.
Az Európai Bizottsággal való megfelelő koordináció biztosítása érdekében az ECHA tevékenységeit a
Bizottsággal egyeztetett éves munkatervre alapozza. A Bizottság bármikor kérhet további támogatást
az ECHA-tól.
Az ECHA meghívhatja harmadik országok képviselőit, hogy vegyenek részt az Ügynökség
munkájában, akár “aktív tagokként” (harmadik országok), akár megfigyelőkként (nemzetközi
szervezetek). Ez különösen fontos az EGT-országok, a csatlakozni kívánó és a tagjelölt országok,
illetve az OECD esetében.
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Vezetőség, szervezet és erőforrások

5.1 Vezetőség és szervezet
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- A belső irányítási normák javítása, különös tekintettel egy, az egész Ügynökségre kiterjedő
kockázatkezelési rendszer felállítására;
- Az ECHA vezetőségét segítő teljesítménymutatók kidolgozása.
Az ECHA legmagasabb szintű döntéshozó testülete a 35 tagú igazgatótanács, amely a 27 EU-tagállam
képviselőiből, az Európai Bizottságot képviselő három tagból, az Európai Parlament által kinevezett
két független tagból, valamint három, az érdekelt felek közül a Bizottság által kijelölt képviselőből áll
(ez utóbbiaknak nincs szavazati joguk)9.
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A jövőben az EGT-EFTA államok teljes joggal vesznek majd részt az Igazgatótanácsban, a Bizottságokban és a Fórumban,
és ezeken belül ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel bírnak majd, mint a tagállamok, kivéve a szavazati jogot.
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A kezdeti fázisban az Igazgatótanács tevékenységét elsősorban az Ügynökség teljes
működőképességét biztosító általános keretrendszer bevezetésének szükségessége határozza meg.
2009-től az Igazgatótanács már képes lesz arra, hogy a kulcsterületekre, például egyes fő politikák
felülvizsgálatára összpontosítson. Ezzel egyidőben az igazgatótanács elfogadás előtt továbbra is
alaposan fogja vizsgálni az ECHA éves jelentéseit, költségvetését és az éves és többéves
munkaprogramokat és szükség esetén megfelelően módosítja azokat.
Az ECHA napi vezetési feladatait az Ügyvezető Igazgató látja el. Munkáját függetlenül, az Európai
Bizottság és az Igazgatótanács vonatkozó kompetenciáinak sérelme nélkül végzi. Az ECHA eredetileg
három igazgatóságra oszlott, de az Ügynökség gyors növekedése 2008 végén egy negyedik
létrehozásához vezetett. A jövőben szükség lehet a szervezeti felépítés további módosítására. A 2009
és 2012 közötti időszakban a vezetés előtt álló egyik fő kihívás a határozatoknak az ECHA normál
működési eljárásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül történő
meghozatala, valamint annak biztosítása, hogy elegendő, alkalmas munkaerő álljon időben
rendelkezésre, és hogy az informatikai eszközök a tervek szerint készüljenek el és működjenek.
További fontos szempont a bevételek összetett és kritikus fontosságú kezelése, beleértve a tagállamok
által elvégzett feladatokért járó térítéseket, valamint a következetes külső kommunikáció biztosítása.
A 2009 és 2012 közötti időszakban az ECHA igazgatásának gyakorlati megvalósítására vonatkozó
követelmények, a minőségbiztosítási rendszer (ISO 9000:2000) és a belső irányítási rendszer további
pontosításra kerülnek, a gyorsan növekvő Ügynökség struktúrájába való beilleszkedés és a hatékony
működéssel együtt járó kockázatok szintjéhez való igazodás érdekében. Az ECHA gyors
növekedésének, működési területei progresszív bővülésének és az ellenőrzési környezet változásának
fényében várhatóan az általános kockázatfelmérés és az abból eredő ellenőrzési tervek évente,
hároméves görgetett alapon frissítésre kerülnek.
A következő néhány évre prioritást kapott az ECHA biztonságpolitikájának továbbfejlesztése és a
kapcsolódó akciótervek végrehajtása, mind az informatikát, mind a fizikai biztonságot illetően. Ide
tartozik az ECHA struktúráinak megerősítése e területeken (IT, létesítmény-felügyelet és maga az
általános szervezet), a legfontosabb eljárások formalizálása, üzletmenet-folytonossági terv készítése,
valamint a tudatosságot növelő intézkedések kidolgozása.
Végül a vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy az ECHA teljesítse jelentési kötelezettségeit,
különös tekintettel az első hároméves jelentésre a nem állatokon végzett kísérleti eljárásokkal és
stratégiákkal kapcsolatban, az első ötéves jelentésre az Európai Bizottság felé a REACH működésével
kapcsolatban, valamint a 2011-ben esedékes jelentésre a vegyi anyagok biztonságos használatát
illetően. Ez utóbbi jelenti majd az ECHA hozzájárulását saját működésének áttekintéséhez és a 2012ben esedékes, a REACH-ről szóló első Bizottsági jelentéshez.
5.2 Költségvetés, finanszírozás és beszerzések
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- Továbbra is megbízható költség- és tevékenységtervezés;
- A díjakból származó bevételek várható ingadozásának hatékony kezelése.
Az ECHA műveleteinek gyors növekedése valamint azon igény miatt, hogy a pénzügyi vezetés
megfeleljen az Európai Közösség vonatkozó szabályainak és rendelkezéseinek, a finanszírozási
funkció kulcsfontosságú támogatási folyamat.
Tevékenységeinek finanszírozásához az ECHA az alábbi finanszírozási forrásokra támaszkodik:
1) Az EU Költségvetési Hatósága (azaz az Európai Parlament és a Tanács) által nyújtott
közösségi hozzájárulás és
2) az ECHA által, a REACH és CLP rendeletek alapján rá hárított feladatok teljesítésének
ellenértékeként beszedett díjakból és illetékekből származó bevétel. Ezen felül az ECHA
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költségvetésének egy kis részét az EGT-hozzájárulások adják; ezt a közösségi hozzájárulás
százalékos arányaként számítják ki és
3) a tagállamok és az EGT-országok önkéntes hozzájárulásai.
2009 a jelenlegi időszakra szóló pénzügyi terv utolsó éve, amelyben az ECHA úgy szerepel a
Közösség terveiben, mint amely kap hozzájárulást a Közösségtől. A Közösség a 2010 és 2013 közötti
időszakban nem tervezi hozzájárulás biztosítását; vagyis a tervek szerint az ECHA az erre az időszakra
meghatározott díjrendeletnek megfelelően kirótt díjakból és illetékekből teljes egészében fedezi
költségeit.10.
Mivel a REACH rendelet által kiszabott regisztrációs határidők várhatóan évről évre komoly
ingadozást fognak okozni az ECHA bevételeiben, és az első csúcs mintegy 20 000 becsült
regisztrációval a 2010. december 1-i határidő környékére várható, a hatékony költségvetési tervezés és
pénzgazdálkodás rendkívül fontos. Ez annál is fontosabb, mert a díjrendelet előírja a beszedett díjak és
illetékek egy részének a tagállamok illetékes hatóságai számára történő átutalását a rájuk bízott egyes
feladatok ellenértékeként, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ECHA-nál elegendő pénzügyi forrás
maradjon. A bevételi bizonytalanságokból származó kihívások legyőzése érdekében 2009-ben a
pénzügyi folyamatokat át kell majd tekinteni az előzetesen regisztrált anyagok listájának
közzétételéből származó új adatok fényében.
Az ECHA jelenlegi pénzügyi szabályozását szintén ki kell majd egészíteni, hogy az Ügynökség a
későbbi évek alacsonyabb díjbevételeinek ellensúlyozására megfelelő szintű tartalékokat képezhessen
az egyes években beszedett díjakból és illetékekből. E tartalékok használatára vonatkozó
intézkedéseket 2009 során meg kell határozni és a gyakorlatba át kell ültetni.
Ami a beszerzéseket és a szerződéseket illeti, az ECHA a REACH rendelet hatékony végrehajtásának
biztosítása érdekében továbbra is kihelyezi műveleti tevékenységeinek egy részét. A fő keretszerződés
“a REACH rendelet végrehajtásának műszaki, tudományos, egészségügyi, környezeti és társadalmigazdasági kérdéseivel kapcsolatos szolgáltatásokról” 2008 eleje óta működik és 2012-ben jár le.
Ennek megfelelően az új tendereljárás jóval ez utóbbi dátum előtt elindul, amennyiben a szerzett
tapasztalatokat pozitívan értékelik. Az IKT-fejlesztési kihívásoknak és az ECHA adminisztrációs
igényeinek megfelelés szintén komoly igényeket támaszt a hatékony beszerzési és szerződési
folyamatokkal kapcsolatban a 2009 és a 2012 közötti időszakra.
Arra számítva, hogy 2009-től a szükséges emberi erőforrások folyamatosan meglesznek, az ECHA
pénzügyi vezetésének fontos általános célja, hogy a lehető legjobban használja a rendelkezésre álló
pénzügyi erőforrásokat a takarékosság, hatékonyság és hatásosság elveinek megfelelően.
5.3 Emberi erőforrás és infrastruktúra
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban
- A megfelelő, minőségi emberi erőforrás rendelkezésre állásának biztosítása az ECHA
céljainak eléréséhez, időben történő felvétellel és a meglévő állomány folyamatos
fejlesztésével;
- Stabil keretrendszer biztosítása az ECHA-állomány vezetéséhez és adminisztrációjához,
többek között az állomány megfelelő képviseletével;
- Minőségi munkakörülmények biztosítása az ECHA-dolgozók és a Bizottságok számára a
legmagasabb szintű egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak
megfelelően;
- Az adminisztrációs folyamatok magas szintű informatikai támogatása a hatékonyság
optimalizálása érdekében.
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Emberi erőforrások
Az ECHA emberi erőforrás-politikáját a 2009-2011 időszakra a vonatkozó 2009-2011 többéves
személyzeti politikai terv határozza meg. A terv szerint az alkalmazottak száma több mint a
kétszeresére nő.
A jelentéstételi időszak alatt a növekvő számú alkalmazott kezeléséből származó többletmunka
csökkentése érdekében jelentős erőfeszítéseket tesznek majd az emberi erőforrás tekintetében az
adminisztrációs és vezetési eljárások optimalizálására, különös tekintettel a megfelelő IKTmegoldások alkalmazására. Az alkalmazottak kiválasztási folyamatának ésszerűsítése érdekében
prioritást fog kapni egy online jelentkezési eljárás kifejlesztése/beszerzése.
Az Ügynökség alkalmazottainak vezetése tekintetében 2009-ben történik meg a szabályozási
keretrendszer véglegesítése: az Igazgatóság várhatóan elfogadja a Személyzeti Szabályzatot
alkalmazó rendelkezéseket, valamint a Személyzeti Bizottság megalakulásával az Ügynökségen belül
létre fognak jönni a társadalmi párbeszéd formális szervei is. Minden ideiglenes alkalmazottnak (TA),
akit 5 éves időszakra szóló szerződéssel vettek fel, a harmadik év végén írásbeli vizsgát kell tennie.
A Személyzeti Bizottság megléte megkönnyíti a személyzeti jóléti programok fejlesztését, segítve az
állomány tagjainak jólétét és integrációját az új munka- és lakóhelyen. Az Ügynökség első, 2007-ben
felvett dolgozói 2009-ben válnak jogosulttá előléptetésre. Az ECHA egy éves újraminősítési
gyakorlatot fog kidolgozni annak érdekében, hogy 2009-től lehetővé tegye az érdemek alapján történő
előléptetést.
Annak érdekében, hogy 2012 végére biztosítsa a mintegy 500 fős teljes állomány folyamatos
karrierfejlesztését, továbbfejlesztésre kerül egy általános alapkészségeket (informatikai eszközök
használata, vezetés és irányítás, nyelvtudás stb.) lefedő átfogó képzési program.
A végrehajtandó tudományos feladatok bonyolultsága miatt magas prioritást kap a munkahelyi
oktatás, az ECHA-t lényegében felépítő alkalmazottak szakértelmének kihasználása érdekében. Az
összes új alkalmazott általános bevezető képzését követően munkahely-specifikus képzési tervek
készülnek és kerülnek bevezetésre. Ez lehetővé teszi majd, hogy az ECHA hatékonyan használja
erőforrásait és hosszú távon tervezhesse a képzési igényeket.
Infrastruktúra
Az infrastruktúrával kapcsolatos feladatok közé tartozik az Ügynökség irodáinak kezelése; az ECHA
jelenleg az egyetlen bérlő, mivel a tulajdonos 2008 szeptemberében kiköltözött. Az új, hosszú távú
bérleti szerződés tartós stabilitást biztosít az ECHA székhelye tekintetében és van remény a vásárlási
opcióra is.
A tulajdonos kiköltözése számos, az infrastruktúrával kapcsolatos intézkedést fog eredményezni,
valamint a felújítási munkákat, az áruk és szolgáltatások beszerzését gondosan meg kell tervezni és
végrehajtani. A felújítási munkák több szakaszban fognak megtörténni, azzal párhuzamosan, ahogy az
ECHA növekedésével egyre nagyobb helyre lesz szükség.
Az ECHA irodáiban található konferenciaközpont várhatóan 2009 januárjára lesz működőképes. A
konferenciaközpontban képzett technikusokra lesz szükség a központnak magának, illetve a telepített
modern audiovizuális berendezéseknek az üzemeltetéséhez és karbantartásához.
Az ECHA számára garantálni kell a hosszú távú biztonságot. Az Ügynökség az ISO 27001
előírásainak megfelelő biztonsági felméréseket, illetve foglalkozás-egészségügyi ellenőrzéseket fog
végezni.
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5.4 Informatika és kommunikációs technológia
A legfontosabb célok a 2009 és 2012 közötti időszakban:
- Az egész Ügynökségre felépítésére kiterjedő, a műszaki infrastruktúrára, az alkalmazásokra,
adatszerkezetekre, üzleti folyamatokra és munkafolyamatokra vonatkozó útmutatók
kidolgozása, megvalósítása és működtetése;
- Az informatikai projektek kapcsán az irányítással kapcsolatos legjobb gyakorlat
szorgalmazása, betartása és finomítása;
- A folytonosság, hatékonyság és magas szintű biztonság maximalizálása és biztosítása az
összes informatikai támogatásra épülő üzleti műveletre kiterjedően.
Az Ügynökség IKT-funkciói szolgáltatások széles körére terjednek ki és üzleti igények széles körét
támogatják. Az adatokat biztonságosan kezelő, papír nélküli működés céljának eléréséhez, illetve az
előző fejezetekben leírt informatikai eszközök iránti egyre növekvő igénynek való megfeleléshez az
IKT-szolgáltatásokat a legfontosabb funkcionális csoportok szerint osztják fel: a műszaki
infrastruktúra felügyelete; az üzemeltetés felügyelete; nagyméretű projektek végrehajtása (illetve a
végrehajtás támogatása); az alapvető és adminisztrációs alkalmazások felügyelete, beleértve a
dokumentumkezelő rendszert; projektvezetési szolgáltatások és minőségbiztosítás a projektvezetési
gyakorlatban; a biztonsági útmutatók figyelése és betartása.
2009-től az IKT-funkciónak várhatóan a REACH jogszabályok támogatásával kapcsolatban telepített
műszaki megoldások integrációjára és harmonizációjára kell majd összpontosítania. Ide tartozik maga
a REACH-IT rendszer, a kontingenciaterv részeként telepített összes ideiglenes alkalmazás, valamint a
további alaprendszerek (pl. IUCLID5, CSA/CSR stb.). Az integrációs folyamat központi részeként a
teljes REACH-IT felépítés áttekintése és konszolidációja lezajlik 2009-ben, az alapul szolgáló
műszaki infrastruktúra és erőforrások (pl. az adatközpont; készenléti második (biztonsági) rendszer; a
folyamatok; a személyzet) megerősítésével és összevonásával. A tagállamok illetékes hatóságaival
való biztonságos hálózati kapcsolatok bővítése, karbantartása és ellenőrzése a kialakított biztonsági
irányelveknek és eljárásoknak megfelelően történik majd. Ez utóbbi az ISO 27001 szabványoknak
megfelelően áttekintésre és finomításra kerül.
2009-től minden informatikai projekt, alkalmazás és fő rendszer felügyelete az Ügynökség szabványos
irányítási folyamatainak megfelelően történik, és így egyrészt meg fog felelni az IKT-egység
támogathatósági és karbantarthatósági kapacitásainak, másrészt az ECHA felépítésére vonatkozó
irányelveknek. A növekvő számú alkalmazott kiszolgálása érdekében a hálózat, a kommunikáció, a
műszaki infrastruktúra és a felhasználói támogatás bővítése és további optimalizálása tovább zajlik.
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1. melléklet: A REACH és a CLP rendelet alapján a főbb szakaszok áttekintése, 2009-2012
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A rendelet alapján meghatározott főbb szakaszok
Az előzetesen regisztrált anyagok listáját január 1-ig közzé kell tenni (28. cikk (4) bekezdése)
Az első ECHA-javaslatok az anyagoknak az engedélyköteles anyagok listájába történő felvételére (XIV. melléklet) június 1-ig (58. cikk (3)
bekezdése)
A VIII. címet („Korlátozások") és a XVII. mellékletet június 1-től kell alkalmazni. (141. cikk (4) bekezdése)
(A Bizottság június 1-ig összeállítja a XVII. melléklet jegyzékét (67. cikk (3) bekezdése) és belefoglalja a korlátozásokról szóló irányelvnek az
EBA óta történt kiegészítéseit.
2009. június 1-től 2013. június 1-ig a tagállamok a meglévő és szigorúbb korlátozásokat is fenntarthatják)
A 76/769/EGK irányelvet (korlátozásokról szóló irányelv) június 1-től hatályon kívül helyezik
Első regisztrációs határidő a bevezetett anyagokra >1000 t/év, R50/53 > 100 t/év és CMR 1+2 kategória 2010. december 1-ig (23. cikk (1)
bekezdése)
Első ötéves jelentés (tagállamok a Bizottságnak) a REACH működéséről 2010. június 1-ig (117. cikk (1) bekezdése) – ez az első ötéves
jelentés tartalmazza a végrehajtási szempontokat (127. cikk)
A korlátozásokkal kapcsolatos átmeneti intézkedések június 1-én lezárulnak (137. cikk)
Osztályozási és címkézési bejelentések a 113. cikknek megfelelően december 1-ig (116. cikk)11
(A XI. cím, “Osztályozás és címkézés” a GHS rendelet része lesz, ha azt elfogadják (41-43. cikk, 56. cikk (11) bekezdése COM(2007)355
végleges))
Az árucikkekben található SVHC-anyagokkal kapcsolatos bejelentések június 1-től kezdődnek, hat hónappal azután, hogy az anyag a
„jelöltlistára” került (7. cikk (2) bekezdése)
Az első ötéves jelentés (ECHA a Bizottság felé) a REACH működéséről június 1-ig (117. cikk (2) bekezdése)
Az első hároméves jelentés (ECHA a Bizottság felé) a nem állatokon végzett vizsgálati módszerekről és stratégiákról június 1-ig (117. cikk
(3) bekezdése)
Az első közösségi gördülő cselekvési terv tervezete a tagállamok számára december 1-ig (44. cikk (2) bekezdése)
Jelentés a vegyi anyagok biztonságos használatáról (a CLP rendelet 36a. cikke) [három évvel a Hivatalos Lapban való közzététel napja után]
Az Európai Bizottság első ötéves általános jelentését a REACH működéséről és az alternatív vizsgálati módszerek fejlesztésére és
értékelésére biztosított pénzeszközökről június 1-ig kell közzétenni (117. cikk (4) bekezdése) – ez a bizottsági jelentés a regisztrációs
követelmények (1-10t/év) felülvizsgálatát, mint a lehetséges jogalkotási javaslatok alapját is tartalmazza (138. cikk (3) bekezdése)
A Bizottság felülvizsgálata a rendelet hatályáról, mint a lehetséges jogalkotási javaslatok alapja június 1-ig. (138. cikk (6) bekezdése)
Az ECHA felülvizsgálata június 1-ig (75. cikk (2) bekezdése)
Az ECHA vizsgálati javaslatokra vonatkozó döntés-tervezeteinek határideje a 2010. december 1-ig átvett regisztrációkkal kapcsolatban
december 1-ig (43. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

A CLP rendelet 41. cikke, miután ez a rendelet hatályba lépett

2. melléklet: Az ECHA bevételei és kiadásai, 2009-2012 (személyzeti tervvel együtt)12
2009

2010

Alkalmazottak
Tevékenységek

3.0 Műveleti tevékenységek
(kezelés, koordináció és támogatás)
3.1 Regisztráció és előzetes regisztráció
3.2 Értékelés
3.3 Engedélyezés és korlátozás
3.4 Osztályozás és címkézés, SVHC
3.5 Tanácsadás és segítségnyújtás
3.6 Műveletekkel kapcsolatos informatikai eszközök

AD +
AST

Költségek (ezer euróban)

Egyéb
ÖSSZ.
alkalmazottak

Alkalmazottak

Költségek (ezer euróban)

Egyéb

I. cím

II. cím

III. cím

AD +
alkalmaz ÖSSZ.
AST
ottak

I. cím

II. cím

III. cím

26
22
45
8
18
34
21

3
2
2
1
1
6
1

29
24
47
9
19
40
22

3,387
2,803
5,489
1,051
2,219
4,672
2,569

75
550
800
800
1,172
6,300

32
30
67
15
18
44
25

3
2
2
1
1
7
1

35
32
69
16
19
51
26

3,922
3,586
7,733
1,793
2,129
5,716
2,914

75
600
800
800
1,250
5,700

18
16
13
13

2

20
16
17
13

2,336
1,869
1,985
1,518

3,500
400
4,500
710

28
23
18
24

3

31
23
22
25

3,474
2,578
2,466
2,802

4,000
2,500
3,350
600

4.0 Az ECHA testületei és támogató tevékenységei
4.1 A Titkárság
4.2 Bizottságok és Fórum
4.3 Fellebbezési Tanács
4.4 Kommunikáció (beleértve a fordításokat is)
4.5 EU és nemzetközi kapcsolatok

4

4
1

1,910

5.0 Vezetőség, szervezet és erőforrások
5.1. Az ECHA vezetése (beleértve az
igazgatótanácsot + jogi tanácsadást)

22

1

23

5.2 Költségvetés, finanszírozás és beszerzések
5.3 Emberi erőforrások és infrastruktúra
5.4 IKT

20
23
25

3
4
4

ÖSSZESEN

324

34

23
27
29

2,686
2,686
3,153
3,387

7,910
2,330

358

41,812

10,240

20,717

2,240
26

2

28

23
25
28

5
4
2

28
29
30

3,138
3,138
3,250
3,362

8,283
2,850

426

38

464

52,001

11,133

2009
Bevételek (ezer euróban)

2010
Bevételek (ezer euróban)

Díjak és illetékek
EK hozzájárulásai
Harmadik országok (EFTA)
Egyéb (banki kamatok stb.)

3,593
70,908
1,511
160

333,701
0
0
700

ÖSSZESEN

76,172

334,401

Bevételek

12

Magyarázó áttekintés. Vegye figyelembe, hogy a 2009-es költségvetési becslések alacsonyabbak, mint a Bizottságnak és a költségvetési hatóságnak a 2009-re vonatkozó
előzetes költségvetési tervezettel bejelentett számok.

21,915

2011
Alkalmazottak
Tevékenységek

3.0 Műveleti tevékenységek
(kezelés, koordináció és támogatás)
3.1 Regisztráció és előzetes regisztráció
3.2 Értékelés
3.3 Engedélyezés és korlátozás
3.4 Osztályozás és címkézés, SVHC
3.5 Tanácsadás és segítségnyújtás
3.6 Műveletekkel kapcsolatos informatikai eszközök

2012

Költségek (ezer euróban)

AD +
Egyéb
ÖSSZ.
AST alkalmazottak

I. cím

II. cím

III. cím

Költségek (ezer euróban)

Alkalmazottak
AD +
Egyéb
ÖSSZ.
AST alkalmazottak

I. cím

II. cím

III. cím

32
31
69
17
18
53
25

3
2
2
1
1
8
1

35
33
71
18
19
61
26

3,764
3,549
7,636
1,936
2,043
6,560
2,796

75
700
800
800
1,210
4,250

32
31
69
17
18
53
25

3
2
2
1
1
6
1

35
33
71
18
19
59
26

3,974
3,747
8,062
2,044
2,157
6,699
2,952

75
1,100
800
800
1,160
3,500

35
27
25
25

4

39
27
26
29

4,194
2,904
2,796
3,119

6,045
500
2,600
643

35
27
25
25

3

38
27
27
29

4,315
3,066
3,066
3,293

8,305
600
2,400
690

4.0 Az ECHA testületei és támogató tevékenységei
4.1 A Titkárság
4.2 Bizottságok és Fórum
4.3 Fellebbezési Tanács
4.4 Kommunikáció (beleértve a fordításokat is)
4.5 EU és nemzetközi kapcsolatok

1
4

5.0 Vezetőség, szervezet és erőforrások
5.1. Az ECHA vezetése (beleértve az
igazgatótanácsot + jogi tanácsadást)
5.2 Költségvetés, finanszírozás és beszerzések
5.3 Emberi erőforrások és infrastruktúra

2,188
28
24
25

5.4 IKT

30

ÖSSZESEN

464

Bevételek
Díjak és illetékek
EK hozzájárulásai
Harmadik országok (EFTA)

2
4

31

3
5
4
2

29
29
32

3,334
3,119
3,119
3,442

41

505

54,311

2,349
28

8,579

24
25

2,850

30

11,429

19,811

464

2
3
4
2
36

30

32

3,407
3,066
3,293
3,634

500

56,775

27
29

8,956
2,850
11,806

2011
Bevételek (ezer euróban)

2012
Bevételek (ezer euróban)

13,546
0
0

26,648
0
0

Egyéb (banki kamatok stb.)

5,300

3,800

ÖSSZESEN

18,846

30,448

21,779

